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การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 มีหน่วยงาน  
คณะบุคคล และบุคคล ส่งผลงานเข้าร่วม 20 หน่วยงาน จ านวน 42 ผลงาน มีผลงานผ่านการพิจารณากลั่นกรอง 30 
ผลงาน ซึ่งแบ่งผลงานเป็นการน าเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 14 ผลงาน เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 
และผลงานภาคโปสเตอร์ 16 ผลงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการพิจารณาตัดสินจากการลงคะแนนโหวต ในวันพุธที่ 26 
พฤศจิกายน 2557 มีผลการพิจารณาตัดสิน ดังนี้ 
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4) ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1) ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน 
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2) การด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการส าหรับ
หอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”  โดย ส านักหอสมุด 

3) จุดบริการ Student Service Center เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ”                  
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อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก 
โดย ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

6) ระบบตรวจสอบปริญญาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 โดย บัณฑิตวิทยาลัย 

7) ระบบบันทึกและติดตามค าร้องนิสิตแบบออนไลน์ของศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต                   
คณะวิทยาศาสตร์  โดย  คณะวทิยาศาสตร์ 
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 ประเภทที่ 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จ านวน 2 ผลงาน ดังนี้ 
 รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

1) การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการและความไว้วางใจ (KM for better quality of 
service and Higher reliability)  โดย สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ               
โดย ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 

 

คะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับแรก  
 ส าหรับผลงานน าเสนอภาคโปสเตอร์ พิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมี
ผลงานที่ได้รับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
  รางวัลอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ       

1) เร่ือง ระบบการลาออนไลน์   
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

 รางวัลอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ                         
  1)  เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบงานรับมอบตัวนิสิตใหม่และท าบัตรประจ าตัวนิสิต                          
     โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล 
 รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ                       

1)  เร่ือง การปรับปรุงรับสมัครโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission)                                                                                                 
     โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล 

สรุปผลการตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 ที่ได้รับรางวัล
แบ่งเป็นรางวัลดีเยี่ยม 13 รางวัล และรางวัลดี จ านวน 2 รางวัล โดยมีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวในวันขอบคุณบุคลากร 
วันที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณลานอาคารเทพศาสตร์สถิต โดยมีรายละเอียดของผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 
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                บัณฑิตวิทยาลยั         ส านักทะเบียนและประมวลผล  
 

   

 

      
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ส านักวิทยบริการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ     

จังหวัดสกลนคร 
 
 

ประเภทที่ 1 
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 

รางวัลระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 ผลงาน 
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วิสัยทัศน์บัณฑิตวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มและมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแกนน าในการระดมภูมิปัญญาและชี้น าทิศทาง    
เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  

พันธกิจ 
 ก ากับดูแล สนับสนุนและประสานงานเพื่อให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาให้เต็ม
ศักยภาพของแต่ละสาขา และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอด

องค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ
ประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

วัตถุประสงค์ 
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสท างาน/เรียน ภายใต้ทรัพยากร  
ที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ 
 3.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ เน้นความเป็นธรรมให้แก่บุคลากร และสร้างเสริมจิตส านึกที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม 

ภารกิจหลัก 
 1.  ดูแลคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนคณาจารย์ในสาขาวิชา/ภาควิชา ให้มีโอกาสท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
 3.  ให้บริการแก่นิสิตรวดเร็วและพึงพอใจ 

ผลงานประจ าปีการศึกษา 2556  
รักษามาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เปิดประตู่สู่อาเซียน  
(International Standards, Excellent Services, Fit for ASEAN) 
 รักษามาตรฐาน 

คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ทั้งฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นคู่มือส าหรับคณาจารย์และนิสิตทั้งภาคปกติ โครงการภาคพิเศษและนิสิตต่างชาติ 
 

                                

บัณฑิตวิทยาลัย 
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โครงการสัมมนาอาจารย์ 
 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแก่อาจารย์ประจ าบัณฑิตวิทยาลัยทั้ง 4  วิทยาเขต คือ 
บางเขน ก าแพงแสน ศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 

 
 

ทุนการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการมอบทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อการ
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวนเงิน 15,042,000 บาท โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ 
ปิติปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน  
 

                                  

 
รางวัลวิทยานิพนธ์/รางวัลผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น 

 บัณฑิตวิทยาลัยส่งเสริมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมอบรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น ดีและชมเชย โดยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
มอบรางวัลผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ โดย รองศาสตราจารย์
วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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 บริการเป็นเลิศ 
ระบบการสมัครออนไลน์ (Online application for admission)  
เป็นระบบการสมัครผ่านเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th โดยผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถกรอกใบสมัครและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังได้เลขที่ผู้สมัคร
เข้าศึกษาได้ทันที ส าหรับการประเมินผลผู้สมัครสามารถประเมินผลผ่านระบบได้เลย โดยระบบจะประมวลและ
รายงานผลการประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถน าข้อเสนอแนะจากการประเมินผลผ่านระบบมาปรับปรุงกระบวนการ
ท างานได้ทันที โดยเร่ิมเปิดให้สมัครทางอินเตอร์เน็ตเต็มรูปแบบในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 

 

                
 

ระบบบัตรคิว  
เป็นการให้บริการผ่านระบบบัตรคิว ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้มีการปรับสถานที่ส าหรับติดต่อให้มีความสะดวก

มากขึ้น มีระบบบัตรคิวที่อ านวยความสะดวกให้กับนิสิตที่มายื่นค าร้องไม่จ าเป็นต้องยืนต่อคิวโดยการ   เข้าแถว
ตามล าดับในแต่ละประเภทของบริการ       

                                             
 

กล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box)  
บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 

จากกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 – 2556 มีค่าคะแนนร้อยละ 93.11 
95.21 95.54 และ 96.11 ตามล าดับ 

 

                            
 

ระบบบันทึกและติดตามงาน (Work Recording and Tracking System : WRTS)  
เป็นระบบที่อ านวยความสะดวก ให้บริการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้วยความรวดเร็ว และช่วยให้นิสิต

สามารถติดตามค าร้องผ่านระบบออนไลน์โดยไม่เสียเวลา ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตาม นิสิตสามารถตรวจสอบ
สถานะการด า เนิ นการที่ ตน เองยื่ น ไ ด้ ผ่ าน ระบบ เว็ บของบัณฑิต วิทยาลั ย  http://www.grad.ku.ac.th                           
โดยใส่เลขที่ค าร้องในช่องติดตามค้นหาค าร้อง เพื่อติดตามค าร้องได้ทันที 

 

http://www.grad.ku.ac.th/
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ระบบยื่นค ำร้องออนไลน์ OGRF (Online Graduate Request Forms)  
เป็นระบบยื่นค าร้องผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th เพื่อให้

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษายื่นขอหนังสือรับรองฉบับนิสิตและหนังสือรับรองส าเร็จการศึกษา การออกหนังสือรับรองใช้
เวลาในการด าเนินการ 2 วันท าการถัดไป และขอรับหนังสือรับรองในวันเวลาราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) เริ่มเปิดใช้
ระบบเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ระบบนี้ท าให้การท างานมีประสิทิิภาพ ลดระยะเวลาการด าเนินงาน และท าให้
ประหยัดทรัพยากรกระดาษ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง อยู่ที่ไหนก็สามารถยื่นขอหนังสือรับรองได้ ซึ่งเป็น
ทางเลือกให้ผู้รับบริการอีกทางเลือกหนึ่งในการเข้ามาติดต่อขอรับบริการกับบัณฑิตวิทยาลัย 

 

  
 

 
 
 

 
 

ระบบตรวจสอบปริญญำระดับบัณฑิตศึกษำ (KU Graduate Degree Checking System : KU GDCS)  
เป็นระบบที่บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร ที่ส าเร็จ

ก า รศึ กษ า ใ น ระ ดั บ บัณ ฑิ ต ศึ กษ า จ าก ม หา วิ ท ย า ลั ย เ กษ ตร ศ าส ตร์  ผ่ า น เ ว็ บ ขอ งบั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย  
http://www.grad.ku.ac.th โดยกรอกชื่อหน่วยงานและเลขบัตรประชาชนของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ 
ระบบจะสามารถแจ้งรายละเอียดการส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ได้แก่ ระดับปริญญา สาขาวิชา ภาควิชา คณะ วันที่เข้า
ศึกษา วันที่ส าเร็จการศึกษา ตลอดจนปริญญาที่ได้รับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับกระดาษ ช่วยประหยัดทรัพยากร ลดระยะเวลาการด าเนินงาน และผลการตรวจสอบให้ข้อมูลที่รวดเร็วและ
ถูกต้อง 
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 เปิดประตูสู่อาเซียน 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conferences) 

    
 

ความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ (International Academic Collaboration) 

      
 

การให้บริการภาษาอังกฤษ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศของบัณฑิตวิทยาลัย  
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การแลกเปลี่ยนนิสิต 

                       
 

 ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีภารกิจหลักในการสนบัสนนุดา้นการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ โดยมีระบบและกลไก

ในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ    
ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ในแต่ละปีการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังตาราง 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551-2556 

ปีการศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผลประเมิน 

บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการประเมิน บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการประเมิน 
2551 4.32 4.45 ด ี ด ี
2552* 2.93 2.85 ดีมาก ดีมาก 
2553 4.87 4.72 ดีมาก ดีมาก 
2554 4.95 4.79 ดีมาก ดีมาก 
2555 4.94 4.86 ดีมาก ดีมาก 
2556 4.94 4.94 ดีมาก ดีมาก 

หมายเหต ุ:  * ปีการศึกษา 2552 เปลี่ยนค่าคะแนนเต็ม จาก 5 คะแนนเป็น 3 คะแนน 

รางวัลคุณภาพการให้บริการ 
1) รางวัลชมเชยประเภทรายกระบวนงาน  การพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลิศ ด้วยระบบ WRTS 

จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 
 

                                         
 

 2) รางวัลระดบัดีเยี่ยม ประเภท C รางวัลคุณภาพการให้บริการ/แนวปฏบิัติที่ดี  
“การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2552 
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 3) รางวัลระดบัดีเยี่ยม ประเภทรางวัลการพฒันาปรับปรุงกระบวนงาน  
“การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553  
 

                                  
 

 4) รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 6 รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทที่ 1  
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2555  
 

                           
 

 5) รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 7 รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทที่ 1  
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เม่ือวนัที่ 25 ธันวาคม 2556  
 

                             
 

 6) รางวัลระดบัดีเยี่ยม ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  
“Best KU-KM Awards” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 
 

                                     
 

น ำเสนอโดย รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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วิสัยทัศน์ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล  เป็นองค์กรหลักและด ารงความเป็นผู้น าด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีธรรมาภิบาล ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งมั่นพร้อมบริการด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล 

ภำรกิจ   
จัดระบบการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาของนิสิตให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ให้บริการรับนิสิตทุก

ประเภทแก่คณะต่างๆ จัดท าตารางเรียนตารางสอบของมหาวิทยาลัย ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของนิสิตระดับปริญญาตรีของทุกคณะ ตลอดจนก ากับดูแลให้นิสิตปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์/นโยบำยหลัก 
 ส านักทะเบียนและประมวลผล ก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานไว้ 3 ประการดังต่อไปนี้ 

1. มหาวิทยาลยัมีข้อมูลสารสนเทศนิสิตที่มปีระสิทธิภาพ 
2. มหาวิทยาลยัมีข้อมูลสารสนเทศนิสิตที่พร้อมใช้สนับสนนุการบรหิารงาน 
3. การให้บริการพัฒนาวชิาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการพึ่งตนเอง 

ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง วิสัยทัศน์อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และวิสัยทัศน์ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียน
และประมวลผล 

วิสัยทัศน ์
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลยัเป็นเลิศทางวิชาการ ส านักทะเบียนและประมวลผลเปน็เลิศงานสนับสนุนการจัดการเรยีน               
การสอน และการสอบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

แกนน าระดมภูมิปญัญาพัฒนาประเทศ เป็นหน่วยงานเข้มแข็ง และเป็นผูน้ าด้านการพัฒนาวิชาการ สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

แหล่งผลิตบณัฑิตคณุภาพ แหล่งที่มาของเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้พัฒนาปัจจัยเกื้อหนุน             
การผลิตบณัฑิต 

Green Campus  

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

องค์ประกอบ 
ผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรกำรประเมิน ( ปีกำรศึกษำ ) 

2552 2553 2554 2555 2556 
3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์   
                       และแผนด าเนินการ   

2.50 
(ดี) 

2.00 
 (ต้องปรับปรุง) 

3.00 
(พอใช้) 

4.00 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
2.00 

(พอใช้) 
4.12 
(ดี) 

4.76 
(ดีมาก) 

4.62 
(ดีมาก) 

4.77 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ 
2.63 

(ดีมาก) 
4.80 

(ดีมาก) 
3.80 
(ดี) 

4.60 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 
2.33 
(ดี) 

4.50 
(ดีมาก) 

3.00 
(พอใช้) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
2.00 

(พอใช้) 
4.00 

(ดีมาก) 
4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ 
                      ด าเนินงาน 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

ส ำนักทะเบียนและประมวลผล 
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องค์ประกอบ 

ผลการประเมินจากคณะกรรมการการประเมิน ( ปีการศึกษา ) 
2552 2553 2554 2555 2556 

3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

      รวม 6 องค์ประกอบ  
2.56 

(ดีมาก) 
4.34 

(ดีมาก) 
4.02 
(ดี) 

4.57 
(ดีมาก) 

4.94 
(ดีมาก) 

      ก าหนดการประเมิน 
29-30 

ก.ค. 2553 
28-29 

ก.ค. 2554 
26-27 

ก.ค. 2555 
11-12 

ก.ค. 2556 
3 - 4 

ก.ค. 2557 

หมายเหตุ : 
 คะแนน 3 คะแนน ปีการศึกษา 2552  หมายถึง  ประเมินตามเกณฑ์ 3 คะแนน ประเมินตามเป้าหมาย  
และประเมินตามพัฒนาการ รวม 3 คะแนน 

คะแนน 5 คะแนน ปีการศึกษา  2553  หมายถึง  คะแนนการประเมินผลการด าเนินงานเต็ม 5 คะแนน  
ส าหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน 
 คะแนน 5 คะแนน ปีการศึกษา 2554-2556  หมายถึง  ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน  
ส่วนการบรรลุเป้าหมายและพัฒนาการ ไม่มีคะแนน 

จุดแข็ง 
1. กระบวนการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษา และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับฝ่ายและระดับส านัก   
3.  ส่งเสริมและเผยแพร่ผลการด าเนินงานและความส าเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของส านัก 

            4.  น าการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าตาม
ภารกิจ และธ ารงรักษาสถานะองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นน าของมหาวิทยาลัย 

ผลงานประจ าปีการศึกษา 2556 ที่ส านักทะเบียนและประมวลผล ภาคภูมิใจ 
1. รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556 รางวัลระดับดี ประเภทที่ 1 

หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 
 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

2. มีแนวปฏิบัตทิี่ดี เร่ืองขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินคืนให้นิสิต 
3. ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ข่ายคณะกรรมการประสานกิจกรรมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางฯ 
4. ได้รับเลือกจาก สกอ. ให้จัดงานโครงการ “เลือกแนวทาง...วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

คร้ังที่ 18 ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานจ านวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 
20,000 คน 

5. การจัดท าระบบ มคอ. ออนไลน ์หลักสูตรและรายวชิาครอบคลมุทุกวิทยาเขต 
6. มีเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งในและตา่งประเทศจากการส่งนิสิตไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา         
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7. มีโครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KUSEP หลักสูตร International Business and 
Thai Culture รุ่น 12-13 ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการประเทศฟินแลนด์ สวีเดน เยอรมนี ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย                  
สวิสเซอร์แลนด์ และออสเตรเลีย รวมทั้งสิ้น 103 ราย 

 

   
 

   8. การเข้าร่วมงาน The APAIE 2013 Conference and Exhibition ณ ประเทศเกาหลี ระหว่างวันที่ 
16-21 มีนาคม 2557 เพื่อสร้างความร่วมมือและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้เป็นที่รู้จัก                        
แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานในต่างประเทศ โดยมีการการพบปะและเจรจาด้านการศึกษาตามคูหาของ
มหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Ehwa Womans University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง                  
ด้านสื่อสารมวลชน และมหาวิทยาลัยหญิงล้วน 

 

               

9. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Okayama-Kasetsart International Practical Education Program               
รุ่นที่ 6 มีนิสิตชาวไทย 6 ราย นิสิตชาวญี่ปุ่น 6 ราย โดยศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรเกษตร (Agricultural 
Resources Economics) ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่                   
18 -30 สิงหาคม 2556 และศึกษาสิ่งแวดล้อมทางน้ า ณ คณะ Environmental Science and Technology 
มหาวิทยาลัย Okayama เป็นระยะเวลา 13 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 20 กันยายน 2556 

 

            
 

10. Kasetsart University International Food Fair 2013 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคาร
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ (ตึกใหม่) โดยมีการออกร้านขายอาหารโดยนิสิตจากประเทศต่างๆ เช่น เยอรมนี พม่า ลาว 
และอินโดนีเซีย และมีการประกวดอาหาร การแต่งกายชุดประจ าชาติ เป็นต้น 
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11. จัดท าหลักฐานในการตรวจประเมินคุณภาพภายในแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กรรมการสามารถ
ตรวจสอบหลักฐานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น 

ระบบสารสนเทศด้านทะเบียนนิสิต 
มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านทะเบียนนิสิตที่จ าเป็น  ผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร ์ดังนี้ 
1. ระบบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาและรับตรง online และสามารถเข้าใช้งานได้ที่ 

 https://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission 
 

   
2. ระบบบันทึกระเบียนประวัตินิสิตใหม่ นิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และสามารถเข้าใช้

งานได้ที่  https://www.student.ku.ac.th/newregis/ ในแต่ละปีการศึกษา นิสิตทุกคนจะต้องบันทึกข้อมูลส่วนตวั   
ในระเบียนประวัติผ่านระบบ และพิมพ์เอกสารมอบตัว (สทป. 1) เพื่อมอบให้ส านักทะเบียนและประมวลผล ในวันมอบ
ตัวเป็นนิสิตใหม่ (ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด)  

 

  

https://reg.registrar.ku.ac.th/quota-admission
https://www.student.ku.ac.th/newregis/
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3. ระบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ (KU 9) ช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อให้นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้
ในการช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคาร โดยนิสิตท าการ Login เข้าระบบฯ เพื่อท ารายการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 
(KU 9) ผ่านเว็บไซต์ (Website)  ได้ทุกแห่งด้วยตนเอง ที่ https://www.regis.ku.ac.th/ 
 

        
4. ระบบตรวจสอบวนั / เวลา ล าดับการลงทะเบยีนเรียน โดยนสิิตสามารถตรวจสอบวนั เวลา และล าดับการ

ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  ที่ https://www.regis.ku.ac.th/ 

          
 

5. ระบบการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Online  ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยที่นิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ของแต่ละภาคการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ https://www.regis.ku.ac.th/ 

 

https://www.regis.ku.ac.th/
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6. ระบบใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิคส์ (KU2 Online) เพื่ออ านวยความสะดวกให้นิสิตและผู้ปกครอง ในการ 
Login ผ่านระบบ สั่ งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา สามารถช่วยลดค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง 
ประหยัดเวลา สะดวก และรวดเร็วสามารถสั่งพิมพ์ได้ทุกที่  ซึ่งในใบเสร็จดังกล่าว จะมีลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ของ
เจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ผู้ปกครองสามารถ              
น าใบเสร็จรับเงิน (KU2) ไปเบิกต้นสังกัดได้ตามสิทธิ์ 

7. ระบบตรวจสอบผลการเรียน และผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต ผ่านเว็บไซต์ โดยนิสิตและผู้ปกครอง
ของนิสิตทุกคณะ ทุกชั้นปีสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ด้วยตนเอง ที่ https://www.regis.ku.ac.th 
 

  
ส่วนผูป้กครองสามารถตรวจสอบผลการเรียน และผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตได้ที่
https://www.regis.ku.ac.th/cpcstk/KUParents/ 
 

               

https://www.regis.ku.ac.th/cpcstk/KUParents/
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8. ระบบเกรดออนไลน์ (อาจารย์) https://gradu.ku.ac.th/gss เป็นระบบส าหรับอาจารย์ผู้สอนสามารถ
กรอกคะแนนในรายวิชาที่อาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบสอน และนิสิตตรวจสอบคะแนนผลการสอบได้   

                  
 

9. ระบบเกรดออนไลน์ (นิสิตตรวจสอบผลคะแนน) ส าหรับอาจารย์ผู้สอนกรอกคะแนนในรายวิชาที่
รับผิดชอบให้นิสิตที่ลงทะเบียนเรียน และนิสิตตรวจสอบคะแนนผลการสอบได้ https://grade.ku.ac.th/gstu     

                  
10. ระบบยื่นค าร้องคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา online ส าหรับนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา ซึ่งนิสิต

ด าเนินการกรอกข้อมูลผ่านระบบด้วยตนเองโดยตรง https://www.regis.ku.ac.th/request/  

          

https://gradu.ku.ac.th/gss
https://grade.ku.ac.th/gstu
https://www.regis.ku.ac.th/request/
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11. ระบบติดตามผลการลงทะเบียนเรียนของนสิิต ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละภาคการศึกษา 
โดยอาจารย์ทีป่รึกษาสามารถตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบการลงทะเบียนเรียนของนิสติไดท้ี่
https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/  
 

      
 

12. ระบบการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร และประวัติผู้ส าเร็จการศึกษา และภาวะหางานท า
ภายหลังการส าเร็จการศึกษา เพื่อจัดท าฐานข้อมูลการมีงานท าของบัณฑิต  
https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionnaire/ 
 

           
 

13. ระบบช าระเงินค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร เป็นระบบเพื่ออ านวยความสะดวกในการลงทะเบียน เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบตัร และช าระเงินค่าธรรมเนียมปริญญาบตัร โดยผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม และ
ช าระเงินผ่านธนาคาร ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง https://www.regis.ku.ac.th/frame1_ku 
10.php 

 
 
 

https://std.regis.ku.ac.th/Adv_CheckRegis/
https://portal.ku.ac.th/cpcvrt/questionnaire/
https://www.regis.ku.ac.th/frame1_ku%2010.php
https://www.regis.ku.ac.th/frame1_ku%2010.php
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14. ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อจัดพิมพ์ใบปริญญาบัตรให้ถูกต้อง 
http://www.registrar.ku.ac.th/      
 

                
 

 
น ำเสนอโดย อ.ดร.วัณณนา สุนทรนฤรังษี  : รองผู้อ านวยการ ส านักทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.registrar.ku.ac.th/
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1. ประวัติและความเป็นมาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2520-2524 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นแบบให้เปล่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงิน 166  ล้านบาทใช้ในการก่อตั้งหน่วยงานส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
ที่วิทยาเขตก าแพงแสน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2524 ให้ใช้ชื่อว่า                
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Extension and Training Center)                 
ตั้งอยู่บนพื้นที่ 58 ไร่ ประกอบด้วย อาคารบริหาร อาคารสื่อการศึกษา อาคารโรงพิมพ์ อาคารฝึกอบรม                      
อาคารโรงอาหาร และอาคารหอพัก (จ านวน 4 หลัง) ท าให้งานบริการทางวิชาการของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
และของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปอย่างกว้างขวาง และเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป            
ทั้งภายในและต่างประเทศ  ต่อมาสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้อนุมัติแต่งตั้งส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2548  

2. กลยุทธ์ในการบริหารหน่วยงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีวิธีการบริหารให้เกิดคุณภาพ โดยก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ 
เอกลักษณ์ นโยบาย และภารกิจ ดังนี้ 

ปรัชญา 
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ 
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทั้ งระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาสู่ความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

เอกลักษณ์  
บริการวิชาการ ต่อยอดองค์ความรู้สู่สังคม 

นโยบาย 
1. ด้านการบริการวิชาการ 
2. ด้านการวิจัย 
3. สนับสนุนด้านการเรียนการสอน 
4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. ด้านการบริหารจัดการ 

ภารกิจ 
1. ให้บริการวิชาการระดับชาติ และนานาชาติที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม  
2. ศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรมและการพัฒนาชนบท  
3. ให้บริการสถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา กิจกรรมอ่ืนๆอ่ืนๆ (ยุทธศาสตร์ 3 กลยุทธ์ที่ 3.2. 
4. สนับสนุนการเรียนการสอนนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
5. อนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

เป้าหมายของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
1. เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิชาการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
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2. เพื่อผลิตผลงานวิจัย สร้างองค์ความรู้และงานวิจัยขั้นสูงด้านการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรม และการ
พัฒนาชนบท 

3. เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารจัดการผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งอ านวยการความสะดวกที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างขวัญก าลังใจ ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ได้ด าเนินการด้านระบบประกันคุณภาพคุณภายในแบบ 6 
องค์ประกอบ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552-2556  

องค์ประกอบ 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการการประเมิน (ปีการศึกษา) 

2552 2553 2554 2555 2556 
3 คะแนน 5 คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ 

3.00 
(ดีมาก) 

4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 3.00 
(ดีมาก) 

4.71 
(ดีมาก) 

4.84 
(ดีมาก) 

4.55 
(ดีมาก) 

4.85 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและ
จัดการ 

3.00 
(ดีมาก) 

4.20 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

4.00 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและ
งบประมาณ 

3.00 
(ดีมาก) 

4.50 
(ดี) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคณุภาพ 

2.50 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

4.00 
(ดี) 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีมาก) 

รวมทุกองค์ประกอบ 2.95 4.39 4.80 4.40 4.88 
 ดีมาก ด ี ดีมาก ดี ดีมาก 

 

    
 

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2552 ใช้เกณฑ์การประเมิน 3 คะแนน ปีการศึกษา 2553-2556 เกณฑ์การประเมิน 5 คะแนน 
  

0
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3

4

5

องค์ประกอบที่ 
1  

องค์ประกอบที่ 
2  

องค์ประกอบที่ 
3  

องค์ประกอบที่ 
4 

องค์ประกอบที่ 
5  

องค์ประกอบที่ 
6 

ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา  2553 ปีการศึกษา  2554 
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 4. ผลการด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
 

 

 

 

 

 

 

1. การบริการวิชาการ 
1.1 พัฒนาการให้บริการวิชาการเชิ งรุก            

โดยบูรณาการความรู้ที่ ได้จากหน่วยงานต่าง ๆ                  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์           
ต่อชุมชน สังคมและประเทศ 

1.2 ส่งเสริมการหารายได้และการสร้าง
ชื่อเสียง จากการให้บริการวิชาการในระดับชาติและ
นานาชาต ิ

1.3 พัฒนาทักษะของบุคลากรให้มีความ
ช านาญรองรับการให้บริการวิชาการ 

1.4 มีระบบและกลไกการติดตามอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการ         
วิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. การวิจัย 
2.1 ก าหนดแผนแม่บทงานวิจัยของส านัก

ส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ที่ตอบสนองต่อ
ชุมชนและสังคม 

2.2 พัฒนาทักษะของบุคลากรในการท างาน
วิจัย เพื่อความก้าวหน้าทางสายงานอาชีพและสร้าง
งานวิจัยที่ตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย สังคมและ
ชุมชน 

2.3 จัดหางบประมาณอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายในและภายนอกประเทศ  

2.4 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการ น าเสนอผลงานวิจัย และการตีพิมพ์
เผยแพร่ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ 
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3. การสนับสนุนการศึกษา 
3.1 สร้างความร่วมมือกับภาควิชา / คณะใน

ด้านการเรียนการสอน  การวิจัย การฝึกอบรม และ
การฝึกงานให้แก่นิสิต สนับสนุนข้อมูล เครือข่าย 
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท าวิทยานิพนธ์และ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

3.2 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเกษตรกร 
เกษตรกรรุ่นใหม่ และประชาชน โดยกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง การค้นหาปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง 

 
 

 
 

 
 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย สนับสนุนให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
พื้นบ้าน เพื่ อส่ ง เสริมให้ เกิด อัตลักษณ์ที่ ดีของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

 
 

5. การบริหารจัดการ 
5.1 บริหารทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความ

รวดเร็ว ถูกต้อง เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
5.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและ

ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์และ
บริหารงาน 

5.4 สนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ภายใน
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
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5.5 พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HRM) และระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) 
เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพและสายงาน และเกิด
การพัฒนาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 

5. วิธีการบริหารให้เกิดคุณภาพ 
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีแนวคิดในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ โดยใช้หลัก
การบูรณาการที่เน้นการบูรณาการระหว่างบุคลากร กระบวนการและน าระบบสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือ                    
ในการด าเนินงาน 

1. การพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ 
 ด้านบุคลากร สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วม 

ของบุคลากรในระดับต่างๆ ดังนี้ 
1.1 ผู้บริหาร ได้น าผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานและติดตามผลการ

ด าเนินการเป็นระยะ โดยก าหนดไว้ในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน 
1.2 ผู้รับผิดชอบในการจัดท าเอกสาร ท าหน้าที่ในการติดตาม รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลที่ได้           

กับฐานข้อมูล เพื่อน าไปสรุปรายงานผู้บริหารและจัดท ารายงานประกันคุณภาพภายใน 
1.3 ผู้รับผิดชอบระดับฝ่าย ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและเอกสารตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย              

และให้ส านักงานเลขานุการส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน 
2. กระบวนการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจด้านบริการวิชาการของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ก าแพงแสน จ าเป็นต้องมีกระบวนการในการด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ 
 ด้านการบริการวิชาการ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีการด าเนินงานบริการวิชาการตาม
วงจรคุณภาพ(PDCA) เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ผลงานวิชาการในการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม อันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน เช่น โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ 
โครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ภายใต้การด าเนินงานของบุคลากรภายใน คณาจารย์ และนักวิชาการจาก
คณะ ส านักและสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  โดยด าเนินการดังนี้ 

2.1 มีการวางแผนการด าเนินงาน (Plan) ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีการวางแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีเก่ียวกับสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก เป็นประจ าทุก
ปี ประกอบด้วยโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ โครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตร โดยเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ. 2556-2560  

2.2 มีการด าเนินงานตามแผน (Do) ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ประสานงานและ
ด าเนินการให้บริการวิชาการ เพื่อสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
และเอกชนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การฝึกอบรม การสาธิตฝึกอบรมวิชาชีพ การจัดนิทรรศการ การลงพื้นที่เยี่ยมเยียน 
ส่งเสริมให้ความรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกร และการสนับสนุนการรวมกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อก่อตั้งกลุ่ม ชมรม 
สหกรณ์ และสมาคมวิชาชีพต่างๆ เป็นต้น  

2.3 มีการประเมินผลการด าเนินงาน (Check) ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมในการติดตามผลการด าเนินการศิษย์เก่าที่ผ่านการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างเครือข่ายบริการวิชาการ โดยสนับสนุนศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นเป็นวิทยากร และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงของผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นปัจจุบัน 
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2.4 มีการน าผลการด าเนินงานมาเป็นแนวทางปรับปรุง (Action) โดยการน าผลการประเมิน 
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างระบบและกลไกหรือ
กิจกรรมการให้บริการวิชาการให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชม สังคมมากยิ่งขึ้น และน าผลที่ได้จัดท าโครงการ/
กิจกรรมและบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป 
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ได้ด าเนินการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพให้
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยการจัดฝึกอบรม จัดนิทรรศการ การสาธิตฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อตอบสนองกับความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาในระดับครัวเรือนและกลุ่มสถาบันเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้เป็นวิทยากรและสถานที่ศึกษาดูงานต่อไป  ส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน 
สนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งดังนี้ 

1. กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงคลองบางน้ าจืด อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
2. กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนบ้านเขาดิน ต าบลทองมงคล อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. ชุมชนมัสยิดอัสฮุสนา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
4. สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จ ากัด อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
5. ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านยางยวน ต าบลดอนตรอ อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6. ศูนย์ภูมิปัญญาปักธงชัย อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
7. กลุ่มผู้ปลูกฟักข้าวปลักไม้ลาย ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
8. กลุ่มบุตรเกษตรกร ห้วยม้าลอย ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

จากที่ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ได้ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  ท าให้ส านัก
ส่งเสริมฯ ก าแพงแสน น าเสนอผลงาน และได้รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขา
พัฒนาสังคมประจ าปีพุทธศักราช 2554 ของส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
        

    
3. ระบบสารสนเทศ  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ

ปฏิบัติการและให้บริการตามกิจกรรมการบริการของทุกฝ่าย เพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลในการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง  
 
 
 

    พัฒนาคน 
   พัฒนางาน   การบริหารจัดการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 
การติดตาม 
ประเมินผล 

การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

  การฝึกอบรม 
การสร้างมาตรฐาน 

งานบริการ 
บริการครบวงจร
อย่างมืออาชีพ 

การพัฒนากระบวน 
การท างาน 
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6. ผลงานที่ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ภาคภูมิใจและน าไปสู่องค์กรคุณภาพ 
 6.1 รางวัลระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 

 
 

1. รางวัลคุณภาพ ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่นจากโครงการ
รางวัลคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน    
ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 

 

2. รางวัล Best KU-KM Awards ประเภท ดีมาก จากการประกวดใน
โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งรับรางวัลเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556 

 6.2 รางวัลระดับชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ในประจ าปี พ.ศ.2555 
 

  

รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน
ดีเด่นของชาติสาขาพัฒนาสังคม ประจ าปีพุทธศักราช 
2554 ของส านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทน
พระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งรับรางวัล
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2555  

 
น าเสนอโดย นายเพิ่ม สุรักษา : ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
         ปรัชญา 

มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมและผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
         ปณิธาน 
 มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ  พัฒนาวิทยาเขตสารสนเทศที่ใช้เทคโนโลยทีี่ทันสมยั 
        วิสัยทัศน์ 

ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร เ ป็ น หน่ ว ย ง า น หลั ก ใ น ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  เป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นน าในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

  ภารกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนนุ พัฒนา บริการเทคโนโลยสีารสนเทศและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร  
2. ส่งเสริม  พัฒนา  และบริการทรัพยากรสารสนเทศ  รวมทัง้จดหมายเหตุ 
3. สนบัสนุนและบริการสารสนเทศนิสิต 
4. ส่งเสริม สนับสนนุและให้บรกิารการศึกษา 
5. บริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบงาน สร้างจิตส านึกในการบริการ 
6. พัฒนาศักยภาพและทักษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทนัสมัยให้กับนิสิตบุคลากร มก.ฉกส. และชุมชน 
7. สืบสาน  สนับสนุน การท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงัวัฒนธรรมการรักองค์กร    

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์และวัตถปุระสงค์  
เป้าหมายเชิงกลยุทธ ์   
ส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม  สนับสนุน และพัฒนา ให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งวิทยาเขต 
  วัตถุประสงค ์

 1.  เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อ
รองรับงานบริหาร การเรียนการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ เพื่อให้วิทยาเขตก้าวสู่การเป็นวิทยาเขตสารสนเทศ
ชั้นน า 

2.  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการจัดหา  จัดเก็บ และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายที่
เชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหลัก และสร้างเครือข่ายร่วมกับแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศอ่ืน 
เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัย หลากหลาย รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ อ้างอิง จดหมายเหตุ  

3.  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการรับเข้านิสิตใหม่ เพื่อให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติและจ านวนตามความ
ต้องการของหลักสูตรและวิทยาเขต 

 4.  เพื่อพัฒนาระบบการบริการงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งระบบ  
5.  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ  และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ   
6. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดการบริหารองค์กรที่ดี  และเป็นที่ยอมรับของ

สังคม 
7. เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับนิสิต  บุคลากรและชุมชน เพื่อ

ตอบสนองการเป็นวิทยาเขตสารสนเทศชั้นน า    
 8. เพือ่ให้ วิทยาเขตฯมีความเจริญก้าวหน้า  มั่นคง  และประเทศชาติเกิดสันติสุข   

 ส านักวิทยบริการวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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เอกลักษณ์ของส ำนักวิทยบริกำร 
 ส านักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2555 และ 2556  ที่ส ำนักวิทยบริกำรภำคภูมิใจ  
ปีกำรศึกษำ ชื่อผลงำน 

2555 
 

1. การพัฒนาระบบข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดทักษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ                         
(ข้อสอบวัดอัตลักษณ์) ซึ่งวิทยาเขตก าแพงแสนได้ขอน าไปใช้ดว้ย 

 2. การเป็นหน่วยงานหลักในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาต ิ                          
    WUNCA 26th CIT & UniNOMs 2013 ณ  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 3. การท าหน้าที่เป็น  Admission Office  ที่เป็นหน่วยงานหลกัในการรับเข้าศึกษานิสิตใหม่ของ
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

2556 1. โครงการประกวดแนวปฏบิัตทิี่ดีเครือข่ายประกันคุณภาพ 4 สถาบนั 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  มหาวิทยาลัยราชภฏั
สกลนคร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และมหาวทิยาลัยนครพนม)  
   -  ประเภทแนวปฏบิัติที่ดีดา้นสนบัสนุนการเรียนการสอน   
           ผลงาน การประเมินทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                     รางวัล  รองชนะเลิศ      
   -  ประเภทแนวปฏบิัติที่ดีดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม     
          ผลงาน นนทรีอีสานร่วมใจแต่งกายผ้าไทยสู่อาเซียน     
                    รางวัล  ชมเชย 
   -  ประเภทแนวปฏบิัติที่ดีดา้นการบริหารจัดการที่ดี     
          ผลงาน  คู่มือปฏิบัตงิานการประเมินผลการปฏบิัติงานเพื่อการเลื่อนค่าจ้าง  
                     รางวัล ชมเชย 
    -  ประเภทแนวปฏบิัติที่ดีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ     
          ผลงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เครื่องแม่ข่ายด้วยเทคโนโลยีเสมือน  
                     รางวัล  ชนะเลิศ 
          ผลงาน  การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ       
                     รางวัล  รองชนะเลิศ 

 2.  โครงการรางวัลคุณภาพ  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ครั้งที่ 7  
     ประเภท  หน่วยงานที่มผีลงานระดบัดีมาก  ส านักวทิยบริการ ได้รับรางวัลระดบั ดี    
     โดยการน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 

 3.   โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KU-KM DAY  คร้ังที่ 1  
      ส านักวิทยบริการ ได้รบัรางวัล  รางวลั Best  KU-KM Award  ประเภท  ดีมาก    
      ผลงาน เรื่อง เทคนิคการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่ายประเภท  Switching 

 4.   โครงการพัฒนาทักษะดา้น ICT แก่บุคคลในเขตภูมิภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  
      แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม  
         4.1 กิจกรรมการจัดอบรมเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ณ มก.ฉกส. 
         4.2 กิจกรรมการจัดอบรมสามวัย ณ ศนูย์สายใยรัก ณ บา้นบะหว้า ศูนย์ 3 วัย  
              อ. อากาศอ านวย จ. สกลนคร 

 5.   โครงการห้องสมุดนนทรีอีสานบริการวชิาการแก่ชุมชน  
         5.1 กิจกรรมห้องสมุดนนทรีอีสานเพื่อสังคม ณ  โรงเรียนบ้านบะหว้า อ. อากาศอ านวย                           
              จ. สกลนคร 
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ผลงานประจ าปีการศึกษา 2556  ที่ส านักวิทยบริการภาคภูมิใจ (ต่อ) 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2556 
 

6.  โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ผลการด าเนนิงานโครงการพฒันาทักษะด้าน ICT แก่
บุคคลในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและบุคลากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
          6.1 กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดและพฒันาทักษะ ICT กลุ่มบุคลากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
               ณ มหาวิทยาลัยสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 7. การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(Archives database system of Kasetsart University (KU e-Archives) 
ในโครงการสัมมนา PULINET วชิาการ (ระดบัชาติ) ครั้งที่ 4 “นวัตกรรม : เครื่องมือส าคัญของห้องสมุด
ยุค Social Network ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับส านัก วันที่ 3-4  กรกฎาคม 2557 ณ  ห้องประชุม 9-205 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ (อาคาร 9)  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมิน
คุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 
2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักวิทยบริการ  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      
6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง                    
มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.92                      
ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ หน่วยงาน กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.50 4.52 4.66 4.68 

องค์ประกอบที่ 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.52 4.91 4.92 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีความเข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ มีการบริหารที่เป็นระบบ มีธรรมาภิบาล แล้วเอาใจใส่ในการพัฒนา

องค์กร โดยยึดผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก ให้ความส าคัญกับการพัฒนางานและองค์กร 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาระบบงาน หรือ

กระบวนการท างาน และการสร้างความน่าเชื่อถือได้ของระบบ หรือกระบวนการที่พัฒนาขึ้น (มาตรฐาน) 
2. ควรก าหนดแนวปฏิบัติที่ดีและนวัตกรรมในการท างานที่เก่ียวข้องกับ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” เป็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
3. ควรให้ความส าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

- การจัดท า Procedure ของระบบงานควรมีให้มากข้ึน และครอบคลุมทุกภารกิจ 
- ควรเน้นการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กลยุทธ์และปัญหาในการให้บริการ โดยให้

พิจารณาถึงความมีประสิทธิผลของการสื่อสารด้วย 
- ควรให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของหน่วยงาน 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า       
ส านักวิทยบริการมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 20 โครงการ/กิจกรรม และมีการด าเนินการครบ 20 โครงการ/กิจกรรม  

การประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย  
การประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของส านัก

วิทยบริการ 4  ด้าน ได้แก่  
1. การสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน พบว่า 

1.1  ด้านปัจจัยน าเข้า   
    ส านักวิทยบริการ ได้ให้ความส าคัญในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล  มีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากร และเส้นทางความเจริญก้าวหน้าตามสายงาน (career path)  เพื่อวิเคราะห์ระยะเวลา
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนให้บุคลากรในส านักวิทยบริการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโดยการ
บริหารงานในรูปแบบของคณะท างาน  คณะกรรมการมีการถ่ายทอดความรู้ การถ่ายทอดประสบการณ์ และส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ตามกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น เมื่อบุคลากรเดินทางไปอบรม สัมมนาเพื่อทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
เมื่อกลับมาแล้วจะมีการถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกันหรือ มีความเกี่ยวโยง สอดคล้องกัน 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดทรัพยากรในการบริหารจัดการ และหนึ่งคนสามารถท างานทดแทนกันได้ นอกจากนี้ยังมีการจัด
กิจกรรมบอร์ดชวนรู้ การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีต าแหน่งทางด้านการบริหารเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของการมีภาวะผู้น า และการมีส่วนร่วมในการบริหาร โดยพัฒนาจากหัวหน้างานมาเป็นหัวหน้าฝ่าย และ
หัวหน้าฝ่ายมาเป็นผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ และจากผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักวิทยบริการมาเป็น            
รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เป็นต้น นอกจากนี้ส านักวิทยบริการด าเนินการด้านบริหารความเสี่ยงโดยได้ก าหนด
ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่  

1) ความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงาน เรื่อง โสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียน  2) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน เรื่องข้อมูลสูญหาย 3) ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เรื่อง แผนรับรองสถานการณ์ฉุกเฉิน และ    
4) แผนความต่อเนื่องส านักวิทยบริการ ตลอดจนได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับ      
วิทยาเขตด้วย 
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1.2  ด้านกระบวนการ  
      ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นหลัก  ได้แก่  
   -  งานทะเบียน  การประสานงานการรับเข้าศึกษา การออกรหัสประจ าตัวนิสิตและประสานงาน
การจัดท าบัตรนิสิต การลงทะเบียนเรียน  การเพิ่ม-งดรายวิชา การบันทึกเกรดออนไลน์ การบันทึกการแก้ไขระดับ
คะแนน การจัดส่งผลการเรียนนิสิตถึงผู้ปกครอง การด าเนินการเกี่ยวกับสถานภาพนิสิต การเทียบโอนรายวิชา                
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้ายคณะ  สาขา การให้ค าแนะน าด้านการศึกษา  การจัดท าและรายงานสถิติทางการศึกษาใน
แต่ละภาคการศึกษาดูแลฐานข้อมูลประวัตินิสิต การให้บริการตรวจข้อสอบ การออกเอกสารการศึกษา                     
การด าเนินการด้านการส าเร็จการศึกษา เป็นต้น   

-  งานห้องสมุด การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้บริการภายในห้องสมุด โดยการส ารวจ
ความต้องการในการใช้บริการ มีแบบเสนอแนะหนังสือ/วารสาร การเสนอรายชื่อหนังสือเพื่อคัดเลือกเข้าให้บริการ
ภายในห้องสมุด รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศให้แก่นิสิตใน โครงการ e-Student ส าหรับนิสิตชั้นปี 
ที่ 1 รวมถึงการใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรมอบรมฐานข้อมูลห้องสมุดส าหรับนิสิต และผู้ใช้บริการ 
เป็นต้น กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน   

ส่วนการพัฒนาห้องจดหมายเหตุ มก.ฉกส. งานหอจดหมายเหตุได้มีการออกแบบ และรวบรวม
ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ ในรูปแบบของเอกสาร ภาพถ่าย และสิ่งของที่เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวิทยาเขต 
ตลอดจนการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร นอกจากนี้ ยังได้พัฒนารูปแบบการลงรายการฐานข้อมูลจดหมายเหตุออนไลน์ ICA-Atom และได้น าเสนอ
ผลงานภาคโปสเตอร์ในการสัมมนา PULINET วิชาการ คร้ังที่ 4 “นวัตกรรม : เครื่องมือส าคัญของห้องสมุดยุค Social 
Network วันที่ 22 – 24 มกราคม พ.ศ. 2557”   

-  การบริการสารสนเทศ  มีการด าเนินการจัดท าระบบโครงข่ายดูแลระบบอินเตอร์เน็ต การพัฒนา
โปรแกรมเพื่อการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศนิสิตและฐานข้อมูล การดูแลและบริหาร
ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับอาจารย์ประจ าห้องเรียน ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้พร้อมและมีประสิทธิภาพส าหรับการเรียนการสอน การขยายเครือข่าย ได้ติดตาม
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครือข่าย การลงทะเบียนระบบชื่อโดเมน การบริการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อเครือข่ายภายใน
และระหว่างวิทยาเขต การวางแผนการติดตั้ง การขยายและปรับปรุงเครือข่าย การวางแผนการติดตั้งขยายและการ
ปรับปรุง การติดตั้ง สวิทซ์และเราเตอร์ การตรวจสอบ รายงานสถานภาพการใช้งาน การวางแผนและก าหนดระบบ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย การติดตั้ง เครือข่ายไร้สาย ส่วนด้านคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการได้ดูแลเคร่ืองแม่ข่าย 
ที่ให้บริการภายในวิทยาเขต ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องแม่ข่าย การจัดการบัญชีผู้ใช้ การรักษาความปลอดภัย
เครื่องแม่ข่าย การให้บริการ Web Hosting การตอบปัญหา นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนและชว่ยเหลือด้านเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขต สนับสนุนการฝึกอบรม สนับสนุนการพัฒนาและออกแบบเว็บเพจ และการพัฒนา
โปรแกรมเพือ่สนับสนุนการบริหารจัดการ รวมทั้งให้ค าปรึกษาด้านเครือข่ายแก่หน่วยงานราชการภายนอก  
    -  การให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  มีการด าเนินการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ ระบบภาพ  
ระบบเสียงภายในห้องเรียน อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) อาคารปฏิบัติการ (อาคาร 6 อาคาร 8) อาคารวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (อาคาร 7) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) และอาคารพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้นิธิปัญญา 
(อาคาร 13)  เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้ได้ด าเนินการถ่ายทอดสัญญาณ
ในกิจกรรม "หนึ่งใจติวให้น้อง  OSOTSPA Road to University"  โดยถ่ายทอดสัญญาณจาก ระบบการเรียนการสอน
ทางไกล จาก มก.ฉกส. ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิ ทยาเขต
สกลนคร วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2556  นอกจากนั้นยังได้ด าเนินการถ่ายทอดสัญญาณในระบบ Video Conference 
ทั้ง 4 วิทยาเขต ในโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2556 ในวันที่ 31 
ตุลาคม 2556  มีการให้สนับสนุนอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการจัดงานกาชาดประจ าปี จังหวัดสกลนคร ในวันที่             
21-31 มกราคม 2557 
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    -  การบริการการศึกษา ให้บริการด้านการจัดฝึกอบรมให้แก่นิสิต ได้แก่ โครงการ e-Student และ
จัดอบรมให้แก่บุคลากรในโครงการ e-Teachers & e-Staffs กิจกรรม ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานเพื่อการประเมิน
ทักษะด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ของวิทยาเขต ที่ใช้วัดทักษะนิสิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ของวิทยาเขตฯ  
นอกจากนี้มีการประชุมคณะกรรมการการศึกษา มก.ฉกส. เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และชี้แจงนโยบายต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานด้านวิชาการของวิทยาเขตให้สอดคล้องกับแนวทางของ
มหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ฝ่ายบริการการศึกษาได้ด าเนินการเก็บรวบรวมหลักสูตรต่างๆ ในรูปแบบของห้องสมุดหลักสูตร 
เพื่อให้บริการส าหรับการสร้างหลักสูตร การจัดหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร ส าหรับคณะต่างๆ ตลอดจนการให้
ข้อมูลค าแนะน าด้านหลักสูตร แก่นิสิต และอาจารย์ รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ของฝ่ายบริการการศึกษา ทั้งการจัด
ตารางเรียน ตารางสอบ และการบริการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ 
ตลอดจนการด าเนินงานประสานงานด้านบัณฑิตศึกษากับวิทยาเขตบางเขนด้วย  
  1.3  ด้านผลผลิต   
    ส านักวิทยบริการ มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนตามขอบเขตภารกิจที่รับผิดชอบ ได้แก่    

 1.  บริการจัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะด้าน ICT ด้านการอบรมการใช้โสตทัศนูปกรณ์เบื้องต้น     
ให้แก่แม่บ้านประจ าอาคาร   

 2.  บริการเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้งในกิจกรรมต่างๆ             
ที่วิทยาเขตจัดขึ้น 

 3.  บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบปรนัยให้อาจารย์จากคณะต่างๆ รวมถึงหน่วยงาน
ราชการภายนอกด้วยในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ 

 4.  บริการวิชาการด้านห้องสมุดกิจกรรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ แก่นิสิต อาจารย์  เจ้าหน้าที่และ
ผู้ใช้บริการภายนอก มก.ฉกส. ตลอดจนมีการประชุมเครือข่ายห้องสมุด 4 วิทยาเขตโดยการหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ 

นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการ  มีที่ปรึกษามาจากประชาชนซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับวิทยาเขต ซึ่งให้ค าปรึกษาทั้งอย่างเป็นทางการในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ และมีการ
ให้ค าปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการ  โดยวิทยาเขต จะเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ส าหรับบางภารกิจ 
ที่เป็นส่วนงานเฉพาะของส านักวิทยบริการ เช่น การจัดท าหอจดหมายเหตุ เป็นต้น    

  2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า  
2.1 ด้านปัจจัยน าเข้า   

ห้องสมุด มก.ฉกส. ได้ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลส าหรับการ อ้างอิง สนับสนุนการท าวิจัยการ
สนับสนุนแหล่งข้อมูล หรือ ฐานข้อมูลการสืบค้นต่างๆ ที่เปิดให้บริการภายในห้องสมุด ส่วนงานหอจดหมายเหตุ  ได้มี
การรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล เพื่อจัดท าเป็นฐานข้อมูลจดหมายเหตุ Online (ICA-Atom) และก าลัง
ด าเนินการจัดท าเว็บไซต์เพื่อให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาเขตฯ ที่  http://office.csc.ku.ac.th/woodland/  
นอกจากนี้ ยังได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัย จากส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เพื่อให้ มก.ฉกส. 
เป็นปรึกษาการวิจัยการศึกษาผลส าเร็จของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และการพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบัน
การเงินชุมชน ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ในลักษณะของโครงการ
พัฒนาวิชาการ 
  2.2 ด้านกระบวนการ 
  งานหอจดหมายเหตุ ฝ่ายห้องสมุด ได้มีการน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาเพื่อตรวจสอบ ความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลก่อนการพัฒนาฐานข้อมูล  ให้สามารถใช้งานได้ในระบบออนไลน์  และ เปิดให้บริการ สืบค้น
เอกสารจดหมายเหตุ ที่ http://nisitmis.csc.ku.ac.th/webapp2/archive/archive_datalist.php และด าเนินการ
พัฒนาห้องจดหมายเหตุ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)  โดยก าลังด าเนินการผลิตสื่อมัลติมีเดียและจัดท า
นิทรรศการถาวรในห้องตรงตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมต่อการเยี่ยมชม ตลอดจน
ให้บริการค้นคว้า อ้างอิงเกี่ยวกับประวัติและพัฒนาการของโครงการจัดตั้ง จนกลายเป็นวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foffice.csc.ku.ac.th%2Fwoodland%2F&h=OAQHbE7IY
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จังหวัดสกลนครในปัจจุบัน  ตลอดจนรวมรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งวิทยาเขต                  
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในโครงการประวัติศาสตร์บอกเล่า จะมีการสัมภาษณ์บุคคลร่วมเหตุการณ์                
ในการก่อตั้งวิทยาเขตฯ เพื่อเติมเต็มประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ                
จังหวัดสกลนคร ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้สัมภาษณ์บุคคลร่วมเหตุการณ์ในการก่อตั้งวิทยาเขต 7 ท่าน  
   ส่วนการวิจัยที่ได้รับจากภายนอก ส านักวิทยบริการได้ก าเนินการศึกษาผลส าเร็จของกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ทั้งนี้ มก.ฉกส. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดท าการวิจัยดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อย
แล้ว  และก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนากองทุนหมู่บ้านเป็นสถาบันการเงินชุมชน ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ในลักษณะของโครงการพัฒนาวิชาการ 
  2.3  ด้านผลผลิต 
   ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับงานหอจดหมายเหตุในการพัฒนาฐานข้อมูล และปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้น  อ้างอิง  สนับสนุนการท าวิจัย นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีการ
สนับสนุนการท าวิจัยของนิสิต  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการภายนอก  โดยการแนะน าการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ที่ส านักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน  และฐานข้อมูลจาก ThaiLis ส่วนการวิจัยของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาตินั้น ส่งผลให้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  ได้มีผลงานวิจัยจากภายนอกเพิ่มขึ้น  ทั้งนี้เพื่อเป็น
การตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า  
   3.1  ด้านปัจจัยน าเข้า 
  ส านักวิทยบริการมีทรัพยากร  ได้แก่  บุคลากร  อุปกรณ์  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อม
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งปัจจุบันได้รับการเชื่อถือจากสังคมชุมชน ภายนอก รวมถึงต่างประเทศ คือ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเห็นได้จากการแจ้งความต้องการในการขอใช้บริการอยู่เป็นประจ า    
  3.2  ด้านกระบวนการ 
  การที่ส านักวิทยบริการ  มีความพร้อมในการให้บริการวิชาการแก่สังคมเป็นทุนเดิมนั้น ผู้บริหารทุก
ระดับในส านักวิทยบริการจะมีการกระตุ้นให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการน าความรู้ ความเชี่ยวชาญเผยแพร่       
สู่สังคม ชุมชนรอบข้างตอบสนองความต้องการของสังคม ชุมชน รวมถึงต่างประเทศ คือ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนาลาว  ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงศักยภาพ และประสิทธิภาพของบุคลากรและหน่วยงาน และเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย นอกจากนั้น ส านักวิทยบริการยังเป็นแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนครอย่างต่อเนื่องหลายปีการศึกษา  
  3.3  ด้านผลผลิต   
   -  ส านักวิทยบริการได้มีการด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม ได้แก่ กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ 
กิจกรรมเคลื่อนที่มาห้องสมุด กิจกรรมห้องสมุดนนทรีอีสานเพื่อสังคม การให้บริการตรวจข้อสอบด้วยเครื่อง
ตรวจข้อสอบปรนัย และการออกรายงานผลคะแนนตามเงื่อนไขที่ผู้ท าสัญญาจ้างก าหนด  การให้ค าปรึกษาในการวาง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระดับโรงเรียน และการให้ความรู้แก่บุคลากรทางการศึกษาแก่มหาวิทยาลยัสะหวันนะเขต  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
   -  ฝ่ายห้องสมุดได้จัดโครงการห้องสมุดนนทรีอีสานบริการวชิาการแก่ชุมชน ในกิจกรรมห้องสมุด
นนทรีอีสานเพื่อสังคม ณ  โรงเรียนบา้นบะหว้า อ. อากาศอ านวย จ. สกลนคร 

 -  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายห้องสมุดได้ด าเนินการจัดโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่บุคคลในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและ
บุคลากรในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ในกิจกรรม พัฒนาห้องสมุดและพัฒนาทักษะ ICT กลุ่มบุคลากรในอนุภูมิภาค         
ลุ่มน้ าโขง ณ มหาวิทยาลัยสะหวันเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศยังได้ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT แก่บุคคลในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 

 



34   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

 1. กิจกรรมการจัดอบรมเกษตรกร จังหวัดสกลนคร ณ มก.ฉกส. 
            2. กิจกรรมการจัดอบรม ณ ศูนย์สายใยรัก ณ บ้านบะหว้า ศูนย์ 3 วั ย อ. อากาศอ านวย                        
จ. สกลนคร 
  - ฝ่ายบริการการศึกษาได้ด าเนินการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เรื่องการปลูกข้าวพันธ์สกลนคร 
ให้แก่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการยังได้รับ
เชิญให้เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่องบทบาทหน้าที่ที่สร้างความประทับใจในการให้บริการ แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยนครพนม การได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวั ด     
ของจังหวัดสกลนคร การเข้าร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูพาน ให้เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ
สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เพื่อรองรับการพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสกลนคร  และการได้รับการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจอ่านและประเมินบทความ ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า    
  4.1  ด้านปัจจัยน าเข้า 
 ส านักวิทยบริการได้ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
ด าเนินการจัดขึ้นเองและได้เข้าร่วมกับคณะ/ส านัก หรือวิทยาเขตจัดขึ้น ทั้งนี้ส านักได้ให้การสนับสนุนด้านบุคลากร 
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยงานอ่ืนๆ  
จัดขึ้นทุกโครงการ/กิจกรรม นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่วิทยาเขต และหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้นแล้ว ส านักวิทยบริการโดยฝ่ายบริหารจัดได้จัดกิจกรรมโครงการสัมมาทิฐิ โครงการรดน้ าขอพร       
จากผู้บริหาร ส านักวิทยบริการ  
  4.2  ด้านกระบวนการ 
  ส านักวิทยบริการได้มีการด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบของคณะท างาน ซึ่งมีฝ่าย
บริหารเป็นเจ้าภาพหลัก ทั้งนี้ได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมในภาพรวมของวิทยาเขตด้วย  ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดนิทรรศการนั้น งานหอจดหมายเหตุจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  ซึ่งทางหน่วยงานภายนอกได้ขอความร่วมมือ            
ในการจัดนิทรรศการต่างๆ อยู่เป็นประจ า  
  4.3  ด้านผลผลิต   
 ประเภทท านุบ ารุงศาสนา ได้แก่ โครงการท าดีเพื่อแม่ วันที่  24  สิงหาคม 2556 การท าบุญ
ประจ าเดือนตุลาคม 2556 โครงการสัมมาทิฐิ วันที่ 4 มกราคม 2557 และร่วมการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินกับทาง              
วิทยาเขต วันที่ 10  กันยายน 2556  

ประเภทเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ได้แก่ โครงการนิทรรศการจดหมายเหตุตามโอกาส โดย                    
งานหอจดหมายเหตุและองค์ความรู้เป็นผู้ด าเนินการจัดนิทรรศการจดหมายเหตุเพื่อปลูกฝังความส านึกรักสถาบัน   
และด าเนินการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งจะมีหน่วยงานภายนอก            
มาขอรับบริการ  

ประเภทสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  ได้แก่ กิจกรรมรดน้ าขอพรจากผู้บริหารส านักวิทยบริการ  
       ประเภทปลูกฝังจิตส านึกในการรักองค์กรและท้องถิ่น  ได้แก่  การจัดนิทรรศการหมุนเวียนเกี่ยวกับ
ประวัติและพัฒนาการตลอดจน ตรา สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นิสิต
และบุคลากรได้รับทราบและปลกูฝังจิตส านกึรักองค์กร  ส่วนการปลูกฝังจิตส านึกรักท้องถิ่น ได้แก่ การส่งเสริมการแต่ง
กายด้วยผ้าไทยท้องถิ่น ตลอดจนการสนองนโยบายการเป็นเมืองพุทธโดยการแต่งกาย ชุ ดสีขาวในวันพระ และใน
สัปดาห์วิสาขบูชา เป็นต้น 
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ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน 

             
             ประเภทที่ 1  
     หน่วยงานที่มีผลงานดีเดน่ 
   รางวัลระดับดี จ านวน 1 ผลงาน 
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1. ชื่อหน่วยงาน  ที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมา 
  ชื่อหน่วยงาน ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  (Office of KamphaengSaen Campus) 

สถานที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 6 ถนนมาลัยแมน  ต าบลก าแพงแสน  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 73140 
 เว็บไซต์  http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice 
 ประวัติความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เริ่มเปิดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2522  
ซึ่งแต่เดิมหน่วยงานส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน ได้แยกมาจากกองต่างๆ ของ
ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน จนกระทั่ง 6 มกราคม 2532 โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 
ตอนที่ 26 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2533 ได้จัดตั้งหน่วยงานระดับกองขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 2 หน่วยงาน คือ กองธุรการ (ก าแพงแสน)  และกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) โดยยังให้เป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน  

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2545 มีมติให้จัดตั้ง
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เพื่อท าหน้าที่ประสานงานกลางในการบริหาร และการจัดการด้านการเรียนการสอน  
มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 หน่วยงาน ประกอบด้วยกองธุรการ (ก าแพงแสน) และกองบริการการศึกษา 
(ก าแพงแสน)  

ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาโดยล าดับ ดังนี้ 

 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2545  มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้ 
1) ประกาศจัดตั้งส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

วิทยาเขตก าแพงแสน 
 วันที่ 23 เมษายน 2547  มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้ 

2) ยกฐานะหน่วยกีฬา งานกิจการนิสิตและสวัสดิการ ในสังกัด กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) 
เป็นศูนย์กีฬา ก าแพงแสน มีสถานภาพเทียบเท่ากอง สังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  

 วันที่ 6 มิถุนายน 2548 มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน ดังนี้   
1) ยกฐานะ งานกิจการนิสิตและสวัสดิการ ในสังกัดกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) เป็นกองกิจการ

นิสิต (ก าแพงแสน) ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกอง  สังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
2) ปรับเพิ่มหน่วยงานระดับกองชื่อ กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ก าแพงแสน) สังกัดส านักงาน

วิทยาเขตก าแพงแสน  
3) วันที่ 21 ตุลาคม 2552  มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงานดังนี้ 
4) ยกฐานะงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในสังกัดกองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน)  เป็นศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีสถานภาพเทียบเท่ากองสังกัดส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน   

 วันที่ 30 ธันวาคม 2552  มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงานดังนี้ 
1) จัดตั้งศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสนเป็นหน่วยงานในสังกัด งาน

ทรัพย์สิน และสิทธิประโยชน์  กองธุรการ (ก าแพงแสน)  ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ที่ไม่มีการก าหนดสถานภาพ 
และไม่แบ่งส่วนราชการ 

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2554  มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงานดังนี้ 
1) รับโอนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  มาสังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน(ตามมติ           

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมคร้ังที่ 7/2554 เม่ือวันที่ 25 กรกฎาคม 2554) 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
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 วันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงานดังนี้ 
1) จัดตั้ง  ศนูย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร  เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้เป็นหน่วยงาน

ในสังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เป็นหน่วยงานที่ไม่มีการก าหนดสถานภาพ และไม่แบ่งส่วนราชการ
เช่นเดียวกับ ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานความ
ร่วมมือทางวิชาการ และวิจัยด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับส านักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตร และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)  

 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงานดังนี้ 
1) รับโอนหน่วยงานในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน จ านวน 3 หน่วยงาน คือ ฝ่ายบริหาร

และธุรการฝ่ายประสานงานวิจัยและเผยแพร่  และฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  มาเป็นหน่วยงานในสังกัด
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 มีการปรับโครงการสร้างหน่วยงานดังนี้ 
1) รับโอนโครงการในสังกัดสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์

สัตว์ จ านวน 2 โครงการ คือโครงการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์การเลี้ยงวรานัสเพื่อผลทางเศรษฐกิจ  และโครงการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร  มาเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

2) ปัจจุบัน ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีหน่วยงานภายในสังกัด ทั้ งสิ้ น 13 หน่วยงาน 
ประกอบด้วยกองธุรการ (ก าแพงแสน) กองบริการการศึกษา (ก าแพงแสน) กองกิจการนิสิต (ก าแพงแสน) กองอาคาร
สถานที่และยานพาหนะ (ก าแพงแสน) ศูนย์กีฬา ก าแพงแสน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
สินค้าเกษตร  ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ  หน่วยบริหารการวิจัยและพัฒนาวิชาการ  ส านักงานโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี  โครงการศึกษาวิจัยและใช้ประโยชน์การเลี้ยงวรานัสเพื่อผลทางเศรษฐกิจ และโครงการ
ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร                                                                                                                                                                                                                                            

2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และวัตถุประสงค ์
ปรัชญา 

 เป็นหน่วยงานกลางที่ให้บริการ และสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน 

วิสัยทัศน์ 
 บริการมีมาตรฐานแบบมืออาชพีสู่ระดับชาต ิ
 (Providing  professional and standard service to achieve national level) 

พันธกิจ 
1. ให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต การประกันคุณภาพการศึกษา และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ให้บริการ ด้านสวสัดิการและสาธารณสุขแก่นิสิตและบุคลากร 
3. ให้บริการด้านอาคารสถานที่ ยานพาหนะ สาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และดูแลด้านภูมิทัศน์ 
4. ให้บริการและสนบัสนนุดา้นการบริหาร ของวิทยาเขตก าแพงแสน 
5. ให้บริการด้านกีฬาและการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์  
1. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและสนับสนุนการบริหารงานตามภารกิจ 
2. ก ากับดูแล และพัฒนาหน่วยงานต่างๆ ในส านักงานวิทยาเขตในการปฏิบัติ งานสามารถรองรับ           

การบริหารงานมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ค่านิยมองค์กร 

 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สืบสานสามัคคี มีคุณธรรม 



40   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

 
เอกลักษณ์ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 

 เป็นศูนย์ประสานงานกลางด้านการบริการแก่นิสิต บุคลากร ชุมชน และสนับสนุนการบริหารตามภารกิจ
ของมหาวิ ทย าลั ย เกษตรศาสตร์  วิ ทยา เขตก า แพงแสน  เพื่ อ เ ส ริ มส ร้ า งความ เป็ น เ อกลั กษณ์ ขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ส ำนึกดี  (Integrity) หมายถึงมีจิตใจที่ดีงาม  มีความซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม 

ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน (SMART ORGANIZATION)   
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร (Smart Staff) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบและกลไก การปฏิบัติและบริหารงานตามมาตรฐาน (Smart System) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 สนับสนุนนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย (Smart Support) 

เป้ำประสงค์ส ำนักงำนวิทยำเขตก ำแพงแสน 
1. บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
2. ระบบบริหารได้มาตรฐานระดับชาติ 
3. สนองนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ 
โดยอาศัยหลักการระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) เป็นการก าหนดให้มีระบบและกลไกในการควบคมุ
คุณภาพ (Control) การตรวจสอบ (Audit) และการประเมิน (Assess) การด าเนินงาน ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
(Quality Factor) ตามตัวบ่งชี้ (Indicator) ที่ก าหนด ทั่วทั้งองค์การ นอกจากนี้ ยังพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและตัดสินใจ ที่สามารถน าข้อมูลในด้านต่าง ๆ มาวางแผนและน ามาใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพและรองรับการประเมินคุณภาพภายในให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
     ในปีการศึกษา  2556  มีผลการประเมินคุณภาพภายใน  6 องค์ประกอบคุณภาพ  จ านวน 12 ตัวบ่งชี้มี
ผลการประเมินในในระดับดีมำก คะแนนเฉลี่ย 4.85  โดยมีการด าเนินงานทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต 
อยู่ในระดับดีมากทั้งหมด ทั้งนี้เป็นเพราะส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการวางแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษา และ
ท าความเข้าใจในเรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์ให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง การ
ด าเนินงานปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ติดตามอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์ที่ส าคัญที่ท าให้ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสนมี
พัฒนาการแบบก้าวกระโดด คือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรจึงท าให้การด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ส่งผลให้มีคะแนนที่สูงขึ้นตามตารางข้อมูล 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 6 ด้ำน(คะแนนเต็ม 5) 

 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ยปีกำรศึกษำ 2556 (เต็ม 5คะแนน) ระดับคุณภำพ 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
กำร 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญาปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.60 4.60 4.73 4.73 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและ
จัดการ 

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 
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องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ยปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5คะแนน) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

- - 4.00 5.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.60 4.60 4.85 4.85   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 
ผลการบริหารงานคุณภาพ ระหว่างปีการศึกษา  2553 - 2556 

องค์ประกอบคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

2553 
(สกอ.) 

2554 
(สกอ.) 

2555  
(สกอ.+
สมศ) 

2556 
(สกอ.+
สมศ) 

ค่าเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ สกอ. (12) 3.27 3.51 3.51 4.85 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน  
ด าเนินการ 

4.00 4.00 4.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก 1.93 4.70 4.70 4.73 

องค์ประกอบท่ี 3  การบรหิารและจัดการ 2.80 3.00 3.40 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ 4.83 3.00 3.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 4.00 3.00 3.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 5.00 3.00 1.00 5.00 

3. การบริหารงานคุณภาพของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสนมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจโดยมุ่งด าเนินการตามพันธกิจ 

การให้บริการและสนับสนุนการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการวางแผนการด าเนินงานในแต่ละ
ภารกิจอย่างรอบคอบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ มีการระดมความคิดในการบริหารและตัดสินใจ 
เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิผล มีการน ากระบวนการ PDCA (Plan - Do - Check - Act) มาใช้ในการควบคุม
คุณภาพของภารกิจในส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน โดยมีบุคลากรเป็นผู้ขับเคลื่อนท าให้ภารกิจและนโยบายต่างๆ
บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้  
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Plan การวางแผน 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน มีการวางแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

โดยให้ความส าคัญกับการจัดการประชุมบุคลากรภายในองค์กร  เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับทราบ วิสัยทัศน์ 
นโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน และบทบาทของบุคลากรที่จะด าเนินงาน เพื่อตอบสนองพันธกิจตามยุทธศาสตร์ และ
นโยบาย ของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสนอย่างต่อเนื่อง มีการระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ น าข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ   ในการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององค์กร มีการระดมความคิดจาก
ผู้บริหารและบุคลากรที่เก่ียวข้อง  ก าหนดผู้รับผิดชอบ ในแต่ละภารกิจ  มีการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย
ก าหนดไว้ในวาระติดตามในการประชุม คณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  คณะกรรมการบริหาร
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  คณะกรรมการประกันคุณภาพ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน คณะกรรมการ
ประเมินความส าเร็จของแผนส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนผลการด าเนินงานได้อย่างมี
คุณภาพ และส่งผลต่อภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 
 Do การด าเนินงานตามแผน  
 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม และท าความเข้าใจกับบุคลากรถึงบทบาท
ภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อองค์กร  โดยใช้การสื่อสารผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประชุมถกแถลงระหว่าง
ผู้บริหารและหัวหน้างาน เพื่อถ่ายทอดไปยังบุคลากรในสังกัด ส่งผลให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนที่ก าหนด      
โดยค านึงถึงความคาดหวังของผู้ใช้บริการ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน รวมถึงนิสิตและบุคลากรภายในวิทยาเขต 
ให้มีคุณภาพชีวิต สวัสดิการและสาธารณสุขที่ดี โดยได้รับความเห็นชอบและการให้ค าปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก   

Check การตรวจสอบและประเมินผล  
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  มีแผนการติดตามงานเริ่มตั้งแต่การวางแผน การด าเนินงานการตรวจสอบ 

ประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมายทุกภารกิจทั้งด้านภารกิจหลักและภารกิจที่ได้รับมอบหมายตามนโยบาย
ของวิทยาเขต ผ่านการประชุมโดยก าหนดเป็นวาระการติดตามผลการด าเนินงานในคณะกรรมการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานภายในส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน เพื่อน าผลจากการ
ประเมนิน าไปปรับปรุงและวางแผนด าเนินการแก้ไขในครั้งต่อไป 

Act การน าผลมาปรับปรุง 
ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน ได้น าผลของการติดตามการด าเนินงานตามแผน ผลการประเมินความพึง

พอใจ ของผู้ใช้บริการภายในหน่วยงานต่าง ๆ ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของส านักงานวิทยาเขต
ก าแพงแสน  และวิทยาเขตก าแพงแสน รวมถึงการแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาจัดท าเป็นแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงน าไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี หรือใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติในรอบปีต่อไป  
4. ผลงานที่ภาคภูมิใจตามพันธกิจของส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน  
 

- โครงการแนะแนวสัญจร“แนะแนวการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี” 
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- การสัมมนาอาจารย์  “การจัดท า มคอ.ออนไลน์” 

 
- โครงการอบรมด้านประกันคุณภาพ 

                    

                   
 

- โครงการดนตรีในสวน ส่งเสริมความสามารถของนิสิตด้านดนตรี 

 
 
 
 
 
   
             
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าเสนอโดย  อ.ดร.จักกริช พฤษการ : ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน 
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ประเภทที่ 2 
พันธกจิของหน่วยงาน 

รางวัลระดับดี จ านวน 1 ผลงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 



46   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

 

 

                                                                                                                    
 

1. หลักการ  
การวิจัยเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญรองจากการเรียนการสอนส าหรับการด าเนินการระดับคณะวิชา  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อรองรับ สร้างความเข้มแข็ง และการพัฒนาการเรียนการสอน หรือนัยหนึ่งคือ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้เรียนผ่านกระบวนการพัฒนาของผู้สอนและผู้เรียน และเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านกระบวนการขยายผลงานวิจัย  
สู่การน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับองค์กร ชุมชน และสังคมโดยรวม  จากค านิยามของการวิจัยคือ กระบวนการแสวงหา
หรือพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีระบบ สามารถแบ่งออกเป็น การวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ การวิจัยพื้นฐาน
มุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ขณะที่การวิจัยประยุกต์มุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้ที่มีอยู่จากการวิจัยพื้นฐานส าหรับการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนาปรับปรุงสินค้า กระบวนการ หรือเทคนิคต่างๆ เป็นต้น  

นอกจากนี้ลักษณะของผลงานที่ได้จากการวิจัยอาจอยู่ในรูปแบบของรายงาน บทความทางวิชาการ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ ฯลฯ  ซึ่งผลงานดังกล่าวอาจเป็นผลงานที่ใหม่ มีคุณค่า และมีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นหาก
ผลงานดังกล่าวถูกน าไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการหรือสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กระบวนการดังกล่าวเรียกว่า นวัตกรรม (Innovation) สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ประเภท คือ นวัตกรรมด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product innovation)  นวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process innovation) นวัตกรรมด้านรูปแบบทาง
ธุรกิจ (Business model innovation) และนวัตกรรมด้านธุรกิจที่ช่วยแก้ปัญหาสังคม (Social business 
innovation) [2] 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตบางเขน ได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อ 
ปีพุทธศักราช 2509  มีพันธกิจหลักคือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม จากลักษณะเฉพาะด้านการเรียนการสอนส่งผลให้การด าเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยทั่วไป
ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied science) ดังนั้นลักษณะของงานวิจัยจึง
ครอบคลุมทั้งการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกต์ ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ : คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากลที่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ค่านิยม : จริยธรรมน าหน้า น าพาเทคโนโลยี เขียวขจีสภาพแวดล้อม พร้อมรับผิดชอบ นอบน้อมบริการ  
สานงานต่อเนื่อง เน้นเร่ืองคุณภาพ บทบาทผู้ริเริ่ม เพิ่มผลงานประจักษ์ รักการเรียนรู้  

เอกลักษณ์ : องค์กรนวัตกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งเป้าหมายในการพัฒนาคณะไปสู่องค์กรนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพด้าน

การวิจัยพื้นฐาน (Basic research) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ และการวิจัยประยุกต์ (Applied research) เพื่อใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้จากการวิจัยพื้นฐานในการแก้ปัญหาของคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชุมชน และสังคม
ทั่วไป ในรูปแบบของผลงานวิจัย/วิชาการที่มีการเผยแพร่ สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าสู่ผู้มีส่วนได้           
ส่วนเสีย โดยก าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ระหว่างปี 2554-2557 ดังนี้  

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม  และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
องค์กร โดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน   

2. ขยายผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

1.1 วิธีการก าหนดแผน  
วิธีการที่ใช้ในการก าหนดแผนด้านการวิจัย คือ การประยุกต์เทคนิคการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ซึ่งการได้มา

ซึ่งแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัย จะพิจารณาเชิงระบบของปัจจัยน าเข้า กระบวนการจัดท าแผน และผลลัพธ์ของระบบ           
การจัดท า ปัจจัยน าเข้าส าหรับการจัดท าแผนฯ ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกคณะ เพื่อใช้เป็น

 การพัฒนาสมรรถนะดา้นการวิจัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
                     คณะวิศวกรรมศาสตร ์
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ข้อมูลในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT Analysis) มีการด าเนินการวิเคราะห์ อนุมัติ โดย
ผู้เกี่ยวข้องตามล าดับชั้นของการกระจายอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาสิ่ งประดิษฐ์และนวัตกรรม คณะกรรมการ ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ผ่านการกลั่นกรองโดยที่ประชุมรองคณบดี และคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ตามล าดับ  มีรายละเอียดดังในตารางและภาพด้านล่าง 

 

ปัจจัยแวดล้อม กระบวนการและวิธีการ ผลลัพธ์ 
ภายนอกคณะ 

- นโยบายมหาวิทยาลยัวิจัย
ของ มก. 

- กฎ ระเบยีบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

- นโยบายการวิจัยของ
ประเทศ 

- ตัววัดด้านการประกัน
คุณภาพของ สมศ. และ 
สกอ. 

- QS World Ranking 

 
 

 

ภายในคณะ 
- นโยบายคณะ 
- ทรัพยากร: อัตราก าลัง 

ความสามารถของ
บุคคลากร งบประมาณ 
ครุภณัฑ์วิจัย 

- ความคาดหวังของบุคลากร 
- ประกาศ และระเบียบต่างๆ            

ที่ถือปฏิบัติในขณะนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2  แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน  
  จากพันธกิจ วิสัยทัศน์ และนโยบายข้างต้น คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการวิจัยทั้งจากมิติ
ของภายในและภายนอกคณะ ส าหรับภายนอกคณะ จะเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศครอบคลุมการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนิสิต และข้อมูลทางวิชาการ 
การด าเนินการวิจัยประกอบด้วยการวิจัยพื้นฐาน และการวิจัยประยุกต์เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม  และ
การวิจัยประยุกต์ส าหรับการต่อยอดองค์ความรู้ทั้งเชิงวิชาการและการพัฒนาศาสตร์ด้านวิศวกรรมของประเทศ 

แผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

ระดมสมองจากการ
สัมมนาบคุลากร

ประจ าป ี
 

SWOT Analysis โดย
กรรมการวิจัยและ

กรรมการสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรม 

การจัดท าแผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัยและด้าน

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

การจัดท าแผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัยและด้าน

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

การจัดท าแผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัยและด้าน

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

การจัดท าแผนกลยุทธ์
ด้านการวิจัยและด้าน

สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม 

รองคณบดฯีและ
กรรมการด้าน

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ทีมบริหารและ
กรรมการประจ า

คณะ 

รองคณบดฯีและ
กรรมการด้าน

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
 

กรรมการประจ า
คณะ 

การทบทวนปรับปรุง 
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นอกจากนี้มีการด าเนินการสนับสนุนแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายใน (ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์) รวมถึงการส่งเสริมและอุดหนุนเงินทุนให้คณาจารย์และนักวิจัยมี
การเผยแพร่ผลงานวิจัย และงานวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ  แนวคิดหลักของการพัฒนาการวิจัย คือ 
พิจารณาการวิจัยเป็นกระบวนการผลิตที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก มีปัจจัยน าเข้า ( Input) คือ ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย 
(นิสิต)  และงบประมาณ ป้อนเข้ากระบวนผลิต (System) คือ ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  และผลลัพธ์ (Output) คือ 
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่ได้   การส่งเสริมจะมุ่งไปที่ 3 ส่วนหลัก  โดยตั้งเป้าจะได้ผลิตผลที่ปลายทาง
เป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพที่สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้มากขึ้น  โดยได้ก าหนดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 2556 ดังนี้ 
 

กลยุทธ์/แผนงาน ตัววัดความส าเร็จของแผน เป้าหมายของแผน 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างงานวิจัยท่ีมีคุณภาพให้มากขึ้น 

1.1 เพิ่มจ านวนนักวิจัย จ านวนเงินทุนวิจัย /ร้อยละของการ
เพิม่ขึ้น 

ทุนวิจัย 2 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
5/ป ี

1.2 เพิ่มโครงการวิจัยขนาดใหญ ่ จ านวนเงินทุนวิจัย และจ านวนกลุม่วิจัย เงิน 1 ล้านบาท ต่อ 10 กลุ่ม/ป ี
1.3 เพิ่มจ านวนผู้ช่วยวิจัย จ านวนเงินทุน และจ านวนทุน 3 ล้านบาท ต่อ 30 ทุน/ปี 
1.4 เพิ่มความพร้อมด้านเครื่องมือ

วิจัย จ านวนเงินลงทุน 11 ล้านบาท 

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมจ านวนผลงานวชิาการที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากล 
2.1 เพิ่มแรงจูงใจ ร้อยละของการเพิ่มจ านวนผลงานทาง

วิชาการต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ร้อยละ 10/ป ี

2.2 สร้างพันธะการตีพิมพ์บทความ
กับการให้ทุน 

จ านวนเงินทุน ป.โท แผน ก และป.เอก 10/5 ทุน เป็นเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท/ป ี
จ านวนทุนที่มีการอุดหนุนส าหรับอาจารย ์ 2 ล้านบาท/ป ี

2.3 สรา้งเครือข่ายวิจยัระหว่าง
สถาบันทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนหน่วยงานหรือสถาบันทีม่ีความ
ร่วมมือกับคณะฯ ในการท างานวิจยั 

ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ 3 ให้ทุนสนับสนุนเพ่ือสร้างผลงานส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี โท อาจารย์ และนักวิจยั 
3.1 ทุนจูงใจการมีส่วนร่วมของนิสติ
ปริญญาตร ี

จ านวนเงินทุนสนับสนุน  ไม่เกิน 600,000 บาท/ปี 
จ านวนทุน    30 ทุน/ปี 

3.2 ทุนสร้างผลงานเชิงนวัตกรรม
ของนิสิตระดับปรญิญาตร ี

จ านวนเงินทุนสนับสนุน ไม่เกิน 700,000 บาท/ปี 
จ านวนทุน    35 ทุน/ปี 

3.3 ทุนสนับสนุนผลงานเชิง
นวัตกรรมของนิสติระดับปริญญาโท 

จ านวนเงินทุนสนับสนุน  / 
จ านวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร ่

ไม่เกิน 2,400,000 บาท/ปี ต่อ  
4 ผลงาน/ป ี

3.4 ทุนสนับสนุน
อาจารย์ และนักวิจัย
ในการสร้างผลงาน
เชิงนวัตกรรม  

1.One 
Department 
One 
Product 

จ านวนเงินทุนสนับสนุน /จ านวนผลงาน ไม่เกิน 10,000,000 บาท/ปี ต่อ 10 
ผลงาน/ป ี

2.ที่ปรึกษา
นวัตกรรม 

จ านวนเงินทุนสนับสนุน /จ านวนผลงาน ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี ต่อ  10 
ผลงาน/ป ี

กลยุทธ์ที่ 4 ทุนสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
แผนงานท่ี 4.1 ทุนสนับสนุนการจดั
แสดงผลงานท้ังภายในและภายนอก
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

จ านวนเงินทุนสนับสนุน  ไม่เกิน 1,000,000 บาท/ปี 
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นอกเหนือจากแผนกลยุทธ์ด้านการวิจัยดังกล่าวมาแล้วข้างต้น คณะยังด าเนินการตามแผนประจ าในการ
สนับสนุนด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย 1) ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการภายในประเทศ อัตรา 
8,000 บาทต่ออาจารย์ 1 คน/ปี และ 2) ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการภายในประเทศ ส าหรับนิสิตปริญญา  
โท-เอก ทั้งที่ก าลังศึกษาอยู่ และศิษย์เก่า อัตรา 3,000 และ 1,500 บาทต่อนิสิต 1 คน/ครั้ง ส าหรับต่างจังหวัด และ
ภายในกรุงเทพฯและปริมณฑล ตามล าดับ 
 

2. ปัจจัยน ำเข้ำ (Input)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากมุมมองเชิงระบบของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจัยน าเข้า 
(Inputs) ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ : คณาจารย์และนักวิจัย  และงบประมาณที่มีการใช้จ่ายจริง ขณะที่ระบบ 
(System) ที่ใช้ในคือ กลยุทธ์ต่างๆ ภายใต้กลไกการด าเนินการ การควบคุม การวัดผล และการปรับปรุง และด้านผล
การด าเนินงาน (Results)  ดังแสดงใน  และรายละเอียดดังหัวข้อที่ 3 และ 4 ตามล าดับ 

ปัจจัยน าเข้าส าหรับการด าเนินการพันธกิจด้านการวิจัย ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ  และงบประมาณ
ที่มีการใช้จ่ายจริง แต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บุคลำกร  ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2556  
ประเภทบุคลำกร 2554 2555 2556 

อาจารย ์ 303 301.5 298.5 
นักวิจัย 8 13.5* 5.5 

 

2. งบประมำณที่มีกำรใช้จ่ำยจริง ทั้งที่มาจากเงินรายได้ และเงินกองทุนคณะ 

แหล่งรำยรับ ประเภทรำยจ่ำย 
เงินงบประมำณ

แผ่นดิน 
ได้รับกำร
จัดสรร 

เงินรำยได้
คณะฯ 

รำยรับจริง ประเภท/รำยกำร รำยจ่ำย เงินรำยได้ / 
รำยจ่ำย 

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จ
การศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

135,558,400 
 

การจัดการศึกษา 329,071,241 งบบุคลากร 102,564,344 14,779,820 

การบริการวิชาการ 25,145,406 งบด าเนินการ 22,882,171 41,869,579 

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู ้ 
  

1,969,300 
 
 
 

การบริหารงาน 9,089,944 งบลงทุน 4,192,117 56,093,800 
ประเภทอื่นๆ 27,681,238 งบอุดหนุน - 28,133,728 

งบรายจ่ายอื่น - 4,004,299 
งบส ารองจ่าย/งบกลาง - 14,394,027 

รวมได้รับกำรจัดสรร 137,527,700 รวมรำยรบัจริง 390,987,830 รวมประมำณกำรรำยจำ่ย 129,638,632  159,275,253 
รำยรับสุทธิ 528,515,530 ประมำณกำรรำยจ่ำยสุทธิ 296,802,953 
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3. วิธีการด าเนินงาน  
การทบทวน/ปรับปรุง (Act)  
1) ทบทวน/ปรับปรุงแผนท่ีเกี่ยวข้อง ระเบียบ/ประกาศตา่งๆ ให้มีความ

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท่ีเปลีย่นแปลง 
2) ทบทวนผล อุปสรรค ปัญหาต่างๆ จากการจัดการความเสี่ยงท่ีเกดิขึ้น  

ในรอบการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
3) พิจารณาข้อมลูน าเข้าจากบุคลากร และการประเมินคณบดี         

รองคณบดี โดยบุคลากรและนสิิตทุกระดับ เพื่อการปรับปรุงนโยบาย 
และประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยพจิารณาการปรับปรุงอยู่บนฐาน 
ของการมีอยู่ของทรัพยากร และการจัดสรรงบประมาณที่ก่อให้เกดิ
ประโยชนส์ูงสุดแก่คณะ 

การวางแผน (Plan): รายละเอียดดังแสดง 
1) ตารางที่ 1 กระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์

ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม 
2) ภาพที่ 1 แผนภาพความคดิในการจัดท า

แผนกลยุทธ์ 
3) ตารางที่ 2 กลยุทธ์และแผนปฏิบตักิาร

ประจ าปี 2556 

การประเมินผล (Check) 
1) วิเคราะห์และประเมินผล ประสิทธิผลดา้นเป้าหมายของแผน ทุก 6 

เดือน โดยรองคณบดีฯ และคณะกรรมการฝ่ายฯ และความเหมาะสม
ของวิธีการที่น าไปปฏิบัต ิรวมถึงความเสี่ยงท่ีอาจเกดิขึ้นในระหวา่ง 
การด าเนินการ 

2) วิเคราะหป์ระสิทธิผลของการใช้งบประมาณ ทุก 6 เดือน เพื่อใช้เป็น
ปัจจัย ช้ีบ่งของความก้าวหน้าของแผนการด าเนินการ และใช้เป็น
ข้อมูลป้อนกลับเพื่อการปรับปรุงส าหรับรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
ที่เหลือ และรอบระยะเวลาการด าเนินงานถัดไป 

3) ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานของแผนและกิจกรรมต่างๆ เพือ่
เสนอต่อคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย : 
o โครงการวิจัยต่างๆ --- ความก้าวหน้า  รายงานวิจัย โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก 
o การประเมินความพึงพอใจส าหรับกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
o ผลสัมฤทธ์ิการให้ทุนสนบัสนุนตามแผนต่างๆ  
o ประเมินความเหมาะสมของการจดัท าแผนฯ รวมถึงกฎระเบียบ  

o ประกาศฯ ท่ีเกีย่วข้องให้สามารถบรรลเุป้าหมายของ แผน ของ
คณะทุกปี โดยอาศัยแหล่งข้อมูลจากผลการด าเนินการจริง   ข้อมูล
การประเมินผลการปฏิบตัิงานของรองคณบดฝี่ายต่างๆ และผลการ
ประเมินการปฏบิัติงานของคณบด ี

การน าไปปฏิบตัิ (Do) 
1) การถ่ายทอดนโยบายและแผนไปตามล าดับ

ช้ันของการกระจายอ านาจหนา้ที่ – 
คณะกรรมการประจ าคณะ (หัวหน้า
ภาควิชา) คณะกรรมการฝา่ยวิจัยและ
บัณฑิตศึกษา  คณะกรรมการพัฒนาฝ่าย
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม ไปยังภาควิชา 
ศูนย์ สถาบันท่ีเกี่ยวข้อง และนสิิต 
ตามล าดับ 

2) ประชาสมัพันธ์ผ่านหลายช่องทางเพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น ที่ประชุมอาจารย์ 
ที่ประชุมบุคคลากรสายสนับสนุน  
Webpage คณะฯ บันทึกข้อความ/
หนังสือเวียน จดหมายข่าว E-mail ไปยัง
บุคคลากรทุกคน ติดประกาศข่าวตามบอรด์
ประชาสมัพันธ์ต่างๆ ทุกอาคาร  เป็นต้น 

3) ติดตามผลของแผนทุก 6 เดือน โดย
คณะกรรมการฝา่ยฯ และรายงานต่อที่
ประชุมรองคณบด ี

4) ติดตามผลทุกสิ้นปี โดยคณะกรรมการฝ่ายฯ 
และรายงานต่อคณะกรรมการฝ่ายวางแผน
และประกันคณุภาพเพื่อวิเคราะหผ์ลใน
ภาพรวม 

 
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
การด าเนินงานส าหรับยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยฯ รูปแบบการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง และกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตทุกระดับ ทั้งนี้
นโยบายที่ใช้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ  ผ่านกระบวนการด้านผลตอบแทน การเชิดชูเกียรติ และการประชาสัมพันธ์ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม  เช่น มาตรการการสร้างแรงจูงใจทั้งด้านตัวเงิน เช่น ทุนวิจัย ทุนเผยแพร่การตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ทุนการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท แผน ก. และ ป.เอก การประกวด
ผลงานต่างๆ การประกวดโครงงานของนิสิต และด้านที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การยกย่อง การเชิดชู เกียรติ และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ผ่านเว็บไซต์คณะ และผ่านจอทีวีดิจิตอลภายในคณะ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
คณะและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์หรือผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคณะมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดในเชิงพาณิชย์  และก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคต 
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
     
 
 
 
 
4. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ   

แผนงาน/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. เพิ่มจ านวนนักวิจัยรุ่นใหมโ่ดยการ 
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย โดยใช้เงิน 
รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ปี 2554 ทุนวิจัยจ านวน 22 ทุน 1,650,000 บาท ปี 2555 ทุนวิจัยจ านวน 
23 ทุน 4,957,400 บาท และ ปี2556 ทุนวิจัยจ านวน 11 ทุน 774,000 
บาท 

2. จ านวนผลงานและทุนตีพิมพ์ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 5 ต่อไป โดยใช้เงินรายไดค้ณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ปี 2554 ทุนตีพิมพ์ 245 ทุน 1,167,841 บาท  ปี 2555 ทุนตีพิมพ์ 372 
ทุน 2,697,668 บาท มีอัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2554 = 34.14%  และ ปี 2556  
ทุนตีพิมพ์ 294 ทุน 3,483,000 บาท มีอัตราลดลงจากปี 2555 =26.53% 

3. มีการส่งเสริมการสร้างกลุม่วิจัยระดับ
ภาควิชาและหรือระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกคณะ โดยใช้เงินรายได้คณะ      
ในการสนับสนุนการสร้างกลุม่วิจัย 

ปี 2555 กลุ่มสาขาวิจัยในรูปแบบ สหสาขาจ านวน 4 กลุ่ม งบประมาณ            
1 ล้านบาท  และปี 2556 กลุ่มวิจยัห้องปฏิบัติการวจิัยจ านวน 10 กลุ่ม
งบประมาณ 5 ล้านบาท (งปม.มก.) และกลุ่มวจิัยห้องปฏิบัติการวิจยั 
จ านวน 5 กลุ่ม งบประมาณ  2 ลา้นบาท (งปม.คณะฯ) 

4. ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจยัใน 
ระดับนานาชาต ิ

ปี 2556 จัดสรร 2 ทุน ป.โท=1 และ ป.เอก=1 ทุน เป็นเงิน 3 ล้านบาท 

5. จัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้คณะ 
ในการจัดซื้อครภุณัฑ์วิจัย 

ปี 2556 จัดสรรไปแล้วรวม 11 ล้านบาท 
 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้าน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 

ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการวิจัย 



52   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

แผนงาน/เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
6. จูงใจให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความวิชาการ
ในวารสารและการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ โดยสนับสนุนเงิน
ตีพิมพ์โดยใช้เงินรายได้คณะ 

ปี 2554 1) ผลงานตีพิมพ์ ระดับชาติ 49 เรื่อง และระดับนานาชาติ 99 เรื่อง 
2) ประชุมวิชาการระดับชาต ิ141 เรื่อง และระดับนานาชาติ 121 เรื่อง ใช้
งบประมาณ 1,047,503 บาท 
ปี 2555 1) ผลงานตีพิมพ์ ระดับชาติ 54 เรื่อง และระดับนานาชาติ 156 
เรื่อง 2) ประชุมวิชาการระดับชาต ิ189 เรื่อง และระดับนานาชาติ 153 เรื่อง 
ใช้งบประมาณ 2,574,668 บาท และ ปี 2556 1) ผลงานตีพิมพ์ ระดับชาติ 
28 เรื่อง และระดบันานาชาติ 117 เรื่อง2) ประชุมวิชาการระดบัชาติ 128 
เรื่อง และระดับนานาชาติ 142 เรื่อง งบประมาณ 2,977,000 บาท 

7. มีความร่วมมือในการท างานวิจยัระหว่าง
หน่วยงานในและภายนอกคณะ 

ปี 2554 ภายใน มก. 2 โครงการ และภายนอก 5 โครงการ                   
ปี 2555 ภายนอก 5 โครงการ และปี 2556 ภายนอกระดับชาติ 1 โครงการ 
และต่างประเทศ 1 โครงการ 

8. ส่งเสรมิให้นิสิตในการเข้าร่วมท างานใน
ห้องปฏิบัติการวิจยั 

 ปี 2555 11 โครงการ งบประมาณ 330,000 บาท 
 

9. สนับสนุนการท าโครงงานในวิชา
โครงการวิศวกรรม ช้ันปีท่ี 4  

ปี 2554 ผลงานนวัตกรรม 21 ผลงาน  399,550 บาท                           
ปี 2555 ผลงานนวัตกรรม 29 ผลงาน 561,358 บาท และ                  
ปี 2556 ผลงานนวัตกรรม 17 ผลงาน 328,000 บาท 

10. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาต่อ
ยอดผลงานเชิงนวัตกรรม เพื่อให้เป็น
ผลิตผลหรือผลติภณัฑ์ที่พร้อมที่จะน าไปใช้
ได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน 

ปี 2556 สนับสนุน 8 โครงการ จ านวนเงิน 10 ล้านบาท 

11. จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

ปี 2554 จัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอก มก. จ านวน 5 ครั้ง                   
ปี 2555 จัดนิทรรศการทั้งภายในและภายนอก มก. จ านวน  10 ครั้ง 
งบประมาณ 163,688 บาท และ ปี 2556 จัดนิทรรศการทั้งภายในและ
ภายนอก มก. จ านวน 14 ครั้ง งบประมาณ 150,500 บาท 

 

จากผลการด าเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 7 ข้างต้น เมื่อพิจารณา ใน
เชิงระบบการจัดการด้านยุทธ์ศาสตร์วิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  ซึ่งคณะใช้นโยบายในการสร้างแรงจูงใจผ่านการ
บริหารจัดการงบประมาณผ่านเงินรายได้ และเงินกองทุน ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลงานวิจัย 
ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งของบุคลากร และนิสิตทุกระดับ และมาตรการส่วนใหญ่เป็นเชิงสนับสนุนท าให้
ผลงานที่ได้รับยังไม่ใช่ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ด้ านคุณภาพของ สกอ. สมศ. หรือ 
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก แต่ต้องรอเวลาในการสั่งสมเพื่อสร้างผลงานออกมาในระยะถัดไป  ดังนั้นผลการ
ด าเนินการที่ส าคัญที่พิจารณาเพื่อใช้ในการวัดประสิทธิภาพ และการเทียบเคียงกับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วย  
1) จ านวนบทความจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่มีการเผยแพร่ต่อนิสิตจบการศึกษา  2) จ านวนบทความจาก
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกที่มีการเผยแพร่ต่อนิสิตจบการศึกษา 3) จ านวนรวมของผลงานของคณาจารย์ที่เผยแพร่
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ วารสารระดับชาติ นานาชาติ  4) จ านวนผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตร/                  
อนุสิทธิบัตร และ 5) จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก (ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานตั้งแตป่ี 2554 – 2556  

ผลงานตามพันธกจิด้านการวิจัย ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี 
2554 2555 2556 

จ านวนบทความจาก วิทยานิพนธ์ ป. โท/ผู้จบ 1 คน  0.254 0.960 0.384 
จ านวนบทความจาก วิทยานิพนธ์ ป. เอก/ผู้จบ 1 คน 1.500 2.750 0.364 
จ านวนรวมของผลงานของคณาจารย์ที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ วารสารระดับชาติ นานาชาติ * 157.25 176.50 129.5 

จ านวนผลงานท่ียื่นจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร 14 4 1 
จ านวนเงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก (ล้านบาท) 522.213 439.173 134.841 
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5. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome) ที่ส าคัญ    
1.  ผลงานด้านวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจ คือ 1) คณะได้รับรางวัลระดับสถาบัน  ได้รับรางวัล

หน่วยงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด และหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระดับนานาชาติสูงสุด                      
2) บุคลากรได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  ได้แก่ รศ.ดร.ศิริกัลยา  สุวจิตตานนท์ (วศ.คม.) 3) บุคลากรได้รับรางวัล
ระดับชาติ ได้แก่ ผศ.ดร.ธงไทย  วิฑูรย์ และ  อ.ดร.มนตรี  สว่างพฤกษ์ (วศ.คม.)  4) บุคลากรได้รับรางวัลระดับ
สถาบัน ได้แก่ อ.ดร.คุณยุต เอ่ียมสอาด (วศ.คก.) 5) นิสิตได้รับรางวัลระดับนานาชาติ  ได้แก่  นิสิตวิศวกรรมโยธา                
นายเจตนุพงศ์  พาโลมัส นิสิตวิศวกรรมวัสดุ  6) นิสิตได้รับรางวัลระดับชาติ ได้แก ่นายศิรชัช เอ่ียมหน่อ (วศ.ส ารวจฯ)  
และ นายภูเบศ  จันทรังษี (วศ.ฟคก.) 7) นิสิตได้รับรางวัลระดับสถาบัน ได้แก่ นายจิรัฏฐ์ วงศ์มหันต์กุล (วศ.วส.)   
น.ส.วโรสมารินทร์  สุขเกษม นายอนุชิต รัตนภราดร และ น.ส.ชาณุพัชญ์ อภิปริกิตติ์ชัย (วศ.อก.)  

2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ วิจัยพัฒนายานยนต์ใต้น้ า
กับ ปตท.สผ. ร่วมมือกับกองทัพบกสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการป้องกันประเทศ  

3. ผลงานวิจัย..สู่การใช้ประโยชน์ในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน ภาครัฐ ได้แก่ รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล  
ได้คิดค้น “AntiKobpae” ระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ และ อ.ดร.ไชยวัฒน์ กล่ าผล พัฒนาการใช้งาน      
อากาศยานไร้คน  

4.  ผลงานวิจัย...สู่การใช้ประโยชน์และพัฒนาชุมชน ได้แก่ รศ.ดร.สุทธิ์ศักดิ์  ศรลัมพ์ (วศ.ยธ.) ออกแบบ
ก าแพงดินป้องกันการเคลื่อนพังของดินในพื้นที่ชุมชน  

5. ผลงานการพัฒนาโครงงานต่อยอดวิศวกรรมของนิสิตุร่นพี่ โดยรุ่นน้อง ได้แก่ นายณฐภัทร์ ณ พิกุล             
นายจักรวาฬ วุฒิชัยรังสรรค์ (วศ.กบอ.) พัฒนาระบบรักษาต าแหน่งและเสถียรภาพของควอดโรเตอร์  

6. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย/นวัตกรรม ได้แก่  จัดแสดงงานเพื่อนพึ่งพา (ภาฯ) เกษตรแฟร์             
งาน “KU Openhouse : เกษตรศาสตร์ก้าวใหม่”  และ งาน “Seoul International Invention Fair (SIIF) 2013”   

7. การได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก มก. คือ โครงการวิจัยจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
55 โครงการ = 112,086,367 บาท โครงการวิจัยจากภาคเอกชน 28 โครงการ = 21,855,000 โครงการวิจัยจาก
ต่างประเทศ 3 โครงการ = 900,000 บาท รวม 86 โครงการ = 134,841,367 บาท 

8.  การจดทรัพย์สินทางปัญหา ปี 2554 มี สิทธิบัตร 4 ผลงาน อนุสิทธิบัตร 3 ผลงาน และลิขสิทธิ์ 3 ผลงาน 
และอยู่ระหว่างการยื่นขออีก 4 ผลงาน ในปี 2555 มี สิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน อนุสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน และ
ในปี 2556 ได้จดสิทธิบัตร จ านวน 1 ผลงาน และอยู่ระหว่างยื่นจด 2 ผลงาน  

6. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  
การประเมินประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรุงการ

ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการด าเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือระบบเปิด ดังนั้นการ
ประเมินประสิทธิภาพสามารถแสดงให้เห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของการด าเนินงาน ปัจจุบันวิธีการประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) และการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลาย
สาขาคือ การวิเคราะห์การโอบล้อมข้อมูล (Data Envelopment Analysis, DEA) ซึ่งเป็นวิธีการวัดหรือวิเคราะห์เชิง
ประมาณ โดยอาศัยวิธีการหาค่าที่เหมาะสมเชิงเส้นตรง (Linear Optimization) ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์แบบไม่
ใช้ค่าพารามิเตอร์ (Non-parametric technique) โดยพิจารณาปัจจัยน าเข้า (Inputs) และผลการด าเนินงาน 
(Outputs) ได้หลายปัจจัยในคราวเดียวกัน รวมถึงไม่จ าเป็นต้องก าหนดค่าน้ าหนักของความส าคัญของปัจจัยน าเข้า
และผลการด าเนินงานแต่ละปัจจัย เนื่องจากค่าน้ าหนักจะเป็นตัวแปรตัดสินใจซึ่งหาได้จากการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของวิธี DEA แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) แบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Output-
oriented model) คือมุ่งเน้นการเพิ่มผลลัพธ์โดยรักษาระดับการใช้ปัจจัยน าเข้า  และ 2) แบบมุ่งเน้นปัจจัยน าเข้า 
(Input-oriented model) คือมุ่งเน้นการลดการใช้ปัจจัยน าเข้าให้น้อยที่สุด ขณะที่รักษาระดับของผลลัพธ์  

 

ข้อมูลปัจจัยน าเข้าส าหรับการด าเนินงานด้านการวิจัย ระหว่างปี 2554-2556 
ปัจจัยน าเข้า 2554 2555 2556 

จ านวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่รวมลาศึกษาต่อ 290 296 304 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน (ล้านบาท) 16.474 13.689 13.334 
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ค่าประสิทธิภาพสัมพัทธ์เชงิเทคนิค (Relative Technical Efficiency) ระหว่างปี 2554-2556 
ปี 2554 2555 2556 

ค่าประสิทธิภาพเชิงเทคนิค 1.000 1.000 0.753 
 

 ผลการด าเนินงานที่ควรปรบัปรุงส าหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 2556 
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 2556 ค่าเป้าหมายส าหรบัการปรับปรุง 

จ านวนบทความที่เผยแพร่สืบเนื่องมาจาก วิทยานิพนธ์ ป. โท/ผู้จบ 1 คน 0.384 0.935 

จ านวนบทความที่เผยแพร่สืบเนื่องมาจาก วิทยานิพนธ์ ป. เอก/ผู้จบ 1 คน 1.364 2.679 

จ านวนรวมของผลงานของคณาจารย์ที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิวารสารระดบัชาติ นานาชาติ * 

129.5 171.923 

จ านวนผลงานท่ียื่นจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร 1 3.896 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก (ล้านบาท) 134.841 427.784 

 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า การด าเนินงานในปี 2556 มีค่าประสิทธิภาพสัมพันธ์  0.753 ในขณะที่ผลการ
ด าเนินงานของปี 2554 และ 2555 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 1 และเมื่อพิจารณาด้านการปรับปรุงโดยการเทียบเคียง 
(Benchmarking) กับผลการด าเนินงานในปี 2554 และ 2555 พบว่า คณะจ าเป็นต้องเพิ่มผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่
สืบเนื่องมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จาก จ านวน 0.384 บทความต่อนิสิตที่จบหนึ่งคน ไปเป็น 0.935 
บทความต่อนิสิตที่จบหนึ่งคน ซึ่งส่วนหนึ่งของสาเหตุอาจเป็นผลมาจากจ านวนนิสิตที่จบเป็นนิสิตแผน ข จึงส่งผลให้ผล
ลัพธ์ดังกล่าวต่ ากว่าที่ควรจะเป็น  และในท านองเดียวกันส าหรับผลงานผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ที่สืบเนื่องมาจาก
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก จาก จ านวน 1.364 บทความต่อนิสิตที่จบหนึ่งคน ไปเป็น 2.679 บทความต่อนิสิตที่จบ
หนึ่งคน 

- จ านวนรวมของผลงานของคณาจารย์ที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ วารสาร
ระดับชาติ นานาชาติ ควรเพิ่มจากเดิม 129.5 บทความ  ไปเป็น 171.923 บทความ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 33 เมื่อเทียบ
กับการด าเนินงานก่อนการปรับปรุง 

- จ านวนผลงานที่ยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ควรเพิ่มจาก 1 สิทธิบัตร ไปเป็น 4 สิทธิบัตร 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก ควรเพิ่มจากเดิม 134.841 ล้านบาท ไปเป็น 

427.784 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 293 ล้านบาท (ร้อยละ 217) เนื่องจากผลการด าเนินงานในปี 2556 ถูกน าไป
เทียบเคียงกับจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอก ของปี 2554 และ 2555 ซึ่งมีจ านวนเงินสูงแต่ในปี 2556   
มีคา่ต่ ามาก 

โดยสรุปผลการด าเนินงานในปี 2556 มีประสิทธิภาพด้อยกว่าปี 2554 และ 2555 ในขณะที่มีจ านวนปัจจัย
น าเข้าคือ จ านวนคณาจารย์และนักวิจัยเพิ่มข้ึน และใช้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในไม่แตกต่าง
จากเดิมมากนัก ประเด็นที่ส าคัญคือ การปรับปรุงโดยการเพิ่มผลงานตีพิมพ์โดยเฉพาะของคณาจารย์และนักวิจัย และ
การหาทุนวิจัยฯ จากภายนอกซึ่ งสะท้อนให้เห็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ และปรับปรุงแผนการรับนิสิตแผน ก ต่อแผน ข หรือหามาตรการในการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ของนิสิต  

7. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต  
7.1 จุดแข็ง 

1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนพันธกิจการวิจัยในคณะอย่างเต็มที่  
2. คณาจารย์มีศักยภาพสูงในด้านการวิจัย เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและภายนอก ได้รับทุนอุดหนุนวิจัย

จากแหล่งทุนภายนอกจ านวนมาก 
7.2 จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ผลการด าเนินงานในปี 2556 มีประสิทธิภาพด้อยกว่าปี 2554 และ 2555 ในขณะที่มีจ านวนปัจจัย
น าเข้าคือ จ านวนคณาจารย์และนักวิจัยเพิ่มข้ึน และใช้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในไม่แตกต่าง
จากเดิมมากนัก  ประเด็นที่ส าคัญคือ การปรับปรุงโดยการเพิ่มผลงานตีพิมพ์โดยเฉพาะของคณาจารย์และนักวิจัย และ
การหาทุนวิจัยฯ จากภายนอกซึ่งสะท้อนให้เห็นการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์   

2.  ปรับปรุงแผนการรับนิสิตแผน ก ต่อแผน ข หรือหามาตรการในการเพิ่มผลงานตีพิมพ์ของนิสิต 
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3.  คณะกรรมการวิจัยควรก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการรวบรวมองค์ความรู้จาก
งานวิจัยในภาพรวมของคณะ และมีการคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้เป็นความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ พร้อมทั้งใช้
ระบบสารสนเทศรองรับการจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ดังกล่าวและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

4.  คณะ ควรติดตามประเมินผลความส าเร็จ การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยในคณะ เพื่อน าผลการ
ประเมินฯ ไปปรับปรุงการสนับสนุนให้เกิดประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

5.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการภายในคณะ เพื่อน าผลงานและองค์ความรู้จากงานวิจัย 
ไปยื่นจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคณะ “องค์กรนวัตกรรม” ให้โดดเด่นยิ่งขึ้น 
 

8. ทิศทางการบูรณาการกับความต้องการหรือเป้าหมายของหน่วยงาน  
1. การบูรณาการด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และโท  ให้เป็นรูปธรรม

มากข้ึน 
2. หามาตรการในการถ่ายทอดเป้าหมายด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมไปยังภาควิชา และควบคุม 

ก ากับดูแล ให้บรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของคณะ 
3. เพิ่มจ านวนนิสิตปริญญาโทแผน ก และการปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพในการ

ตีพิมพ์ของนิสิตและเพิ่มอัตราการจบการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร 
 

9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น 
การเทียบเคียงกับผลการด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืนมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์หาประเด็นการปรับปรุง               

ซึ่งวิธีการที่นิยมใช้ในการเทียบเคียง (Benchmarking) คือ วิธีการวิเคราะห์การโอบล้อมข้อมูล (Data Envelopment 
Analysis, DEA) เพื่อวัดประสิทธิภาพของการด าเนินงานของหน่วยงานที่น ามาเปรียบเทียบ (Peer group) รายละเอียด
ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  วิธี DEA เหมาะกับลักษณะการเทียบเคียงในการด าเนินการหรือการตัดสินใจที่ไม่มีการก าหนด
มาตรฐาน การด าเนินการอาจมีความแตกต่างกันในบริบทของตนเอง ใช้สมรรถนะหรือความสามารถที่มีอยู่เพื่อการ
พัฒนาองค์กร  ในการเทียบเคียงจะใช้แบบจ าลองที่ใช้เป็นแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Output-Oriented Model) ระหว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ส าหรับ  1)  มก. 2) จุฬาฯ 3) มช.  และ  4)  มจพ. โดยมีข้อมูลปัจจัยน าเข้า ข้อมูลผลลัพธ์ หรือ
การด าเนินงาน ส าหรับปี 2556  

รายละเอียด เกษตร จุฬา มช มจพ 
ปัจจัยน าเข้า     
จ านวนอาจารย์และนักวิจัย ไม่รวมลาศึกษาต่อ 304 278 138 197 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายใน    
(ล้านบาท) 

13.334 13.806 1.603 5.402 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ     
บทความจาก วิทยานิพนธ์ ป. โท/ผู้จบ 0.384 0.666 0.447 0.817 
บทความจาก วิทยานิพนธ์ ป. เอก/ผู้จบ 1.364 1.188 3.111 2.000 
ผลงานของคณาจารย์ที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิวารสารระดบัชาติ นานาชาติ * 

129.5 318 180 106 

จ านวนผลงานท่ียื่นจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร 1 11 2 0 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก 
(ล้านบาท) 

134.841 92.488 176.73 66.084 

ค่าประสิทธิภาพสมัพัทธ์เชิงเทคนิค (Relative Technical 
Efficiency) 

0.406 1.000 1.000 1.000 

 
ผลการด าเนินงานที่ควรปรับปรุงส าหรับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ วศ. มก. ค่าเป้าหมายส าหรับการปรับปรุง 
บทความจาก วิทยานิพนธ์ ป. โท/ผู้จบ 1 คน 0.384 0.946 
บทความจาก วิทยานิพนธ์ ป. เอก/ผู้จบ 1 คน 1.364 5.982 
จ านวนรวมของผลงานของคณาจารย์ที่เผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาต ิวารสารระดบัชาติ นานาชาติ * 

129.5 344.558 

จ านวนผลงานท่ียื่นจดสิทธิบตัร/อนุสิทธิบัตร 1 3.637 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายนอก (ล้านบาท) 134.841 332.114 
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 จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อ
เทียบกับสถาบันการศึกษา 3 สถาบัน ภายใต้ปัจจัยน าเข้า และผลลัพธ์การด าเนินงานที่ก าหนดข้างต้น พบว่า           
มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้อยกว่า มีค่าประสิทธิภาพเพียง 0.406 ขณะที่ทั้ง 3 สถาบันที่ถูกน ามาเทียบเคียง    
มีประสิทธิภาพการด าเนินงาน เท่ากับ 1 เมื่อวิเคราะห์ในรายละเอียดของผลลัพธ์พบว่า คณะต้องมีการปรับปรุงโดย
การเพิ่มผลการด าเนินงานส าหรับผลลัพธ์ทุกตัว ภายใต้การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คือ จ านวนคณาจารย์และนักวิจัย       
(ไม่รวมลาศึกษาต่อ) และการใช้เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในคณะและจากมหาวิทยาลัย ดังนั้น
จึงต้องมีการหามาตรการในการเพิ่มจ านวนผลการตีพิมพ์ทั้งของนิสิตบัณฑิตศึกษา และของคณาจารย์ และเร่งรัด      
ในการหามาตรการในการชักจูงให้คณาจารย์และนักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อท าการจด
สิทธิบัตร รวมถึงการหาแหล่งทุนฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งต้องเพิ่มผลผลิตในทุกรายการ
ดังข้างต้นจากทรัพยากรหรือปัจจัยน าเข้าที่มีอยู่ 
 

10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  
 คณะมีการส่งเสริมในการผลิตผลงานด้านการวิจัย และนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ โดยด าเนินการผ่าน

มาตรการการสร้างแรงจูงใจทั้งด้านตัวเงิน เช่น ทุนวิจัย ทุนเผยแพร่การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ทุนด้านสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรม การประกวดผลงานต่างๆ และด้านที่ไม่ใช่ตัวเงิน เช่น การยกย่อง การเชิดชูเกียรติ เป็นต้น เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกคณะและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์หรือผลงานวิจัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยคณะมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในอนาคต   
 

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนโยบายในการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในทุกๆ ด้านสนับสนุนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นค่านิยมองค์กร และสื่อสารกลยุทธ์ใหม่          
สู่บุคลากร สร้างความสอดคล้องเชื่อมโยงในระบบบริหารจัดการ อีกทั้งผลิตผลงานวิจัยที่สนองตอบต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยของ มก. บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ในด้าน
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 
 จากการวิเคราะห์พบว่า คณะมีอัตราก าลังสายอาจารย์จ านวน 304 คน (นักวิจัย 5 คน) และร้อยละ 75   
ของสายอาจารย์เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (ส่วนมากจบจากต่างประเทศ)  ซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่มี
ความสามารถในการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนั้น ถ้าคณะสามารถหามาตรการกระตุ้นให้คณาจารย์และนักวิจัย
เพิ่มจ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งจ านวนและคุณภาพ เชื่อว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
คณะในอนาคต ซึ่งจะส่งผลโดยตรงในการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์กับ
มหาวิทยาลัยในประเทศ และการเลื่อนอันดับในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 

 

12. การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานด้านวิจัยและนวัตกรรม ในอนาคตเพื่อพัฒนา   
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งเป้าหมายในการเพิ่มจ านวนบทความวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS  ในปี 

พ.ศ. 2557 จ านวน 150 ผลงาน  และเพิ่มขึ้นเป็น 200 ในปี พ.ศ. 2558 โดยเน้นในการเพิ่มจ านวนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นิสิต ป.โท และ ป.เอก 

2. จ านวนผลงานนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์จริง และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร และ    
อนุสิทธิบัตรไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน ระหว่างปี 2557 – 2558 
 
น าเสนอโดย  รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล :  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประเภทที ่3 
  การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 

(3.1) การพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
รางวัลระดับดีเยี่ยม จ านวน 1 ผลงาน  
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1. หลักการและที่มา  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับอนุมัติให้มีการแบ่งส่วนราชการเป็นหน่วยงานย่อยจ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก ่
1) ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
2) ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
3) ภาควิชานวัตกรรมอาคาร 
4) ส านักงานเลขานุการ 
5) ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ในปัจจุบันมีระบบการบริหารจัดการงานพัสดุแบบรวมศูนย์ ที่มีหน่วยพัสดุ ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงานเลขานุการ รับผิดชอบงานจัดหา ควบคุมดูแลรักษาและจ าหน่วยพัสดุของทั้ ง 5 หน่วยงาน ซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานด้านการควบคุมดูแลรักษาพัสดุที่ผ่านมานั้น สามารถด าเนินการตามระเบียบพัสดุได้อย่างครบถ้วน แต่ใน
ด้านการควบคุมและการให้บริการนั้น ยังขาดความคล่องตัว รวดเร็ว เนื่องจากปริมาณครุภัณฑ์ที่มีจ านวนมาก ส่งผลให้
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยพัสดุ ประจ าปีการศึกษา 2554  2555 และ 
2556 มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.07 4.02 และ 3.63 ซึ่งลดลงตามล าดับนั้น หน่วยพัสดุ ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความพึงพอใจ 1) ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ    
2) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและ 3) คุณภาพการให้บริการของหน่วยพัสดุ ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานควบคุมดูแลรักษา
และให้บริการร่วมกับหน่วยบริการที่มีภาระหน้าที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับงานพัสดุ ได้แก่ งานอาคารสถานที่และ
โสตทัศนูปกรณ์ หน่วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหน่วยกิจการนิสิต เป็นต้น 

 
              ภาพที่ 1 กราฟแสดงระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระหว่างปี 2554-2556 

 

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานพัสดุแบบรวมศูนย์และตอบสนอง
การให้บริการอันเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการนั้น  หน่วยพัสดุ จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงระบบควบคุมดูแลรักษา
พัสดุขึ้น เพื่อบูรณาการการควบคุมดูแลรักษาพัสดุไปสู่หน่วยบริการ สร้างความร่วมมือ เกิดความชัดเจนใน
กระบวนการควบคุมดูแลรักษาพัสดุตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับการท างานร่วมกับหน่วยพัสดุ ได้แก่ งาน
อาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ หน่วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหน่วยกิจการนิสิต โดยการจัดการระบบ

โครงการปรับปรุงระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ควบคุมดูแลรักษาพัสดุแยกตามประเภทครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของหน่วยบริการที่รับโอนครุภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุ ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการท างาน             
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ท าให้เกิดความคล่องตัวและความชัดเจนในกระบวนการให้บริการ น าไปสู่การท างาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ตอบสนองความพึงพอใจอันเป็นเป้าหมายหลักของการปรับปรุงและ
พัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของส านักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

2. ลักษณะการปฏบิัติงาน  

 หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหน้าที่ก ากับดูแล ควบคุมรักษาพัสดุประจ าคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ให้มีครุภัณฑ์เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน สนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ และ
งานบริหารจัดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของรายการครุภัณฑ์ในการก ากับดูแลของ
หน่วยพัสดุ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงขอบเขตการควบคุมดูแลรักษาพัสดุและกระบวนการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ แบบรวมศูนย ์

 จากขอบเขตและกระบวนการควบคุมดูแลรักษาพัสดุข้างต้นนัน้ จะเห็นได้ว่า หน่วยพัสดุ มีการจ่ายโอนครุภัณฑ์ไปสู่
ผู้ใช้งานหรือหน่วยบริการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการใช้งานและให้บริการครุภัณฑ์ ได้แก่ งานอาคารสถานที่
และโสตทัศนูปกรณ์  หน่วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหน่วยกิจการนิสิต เป็นต้น ซึ่งหน่วยบริการดังกล่าวมีหน้าที่
ให้บริการโดยตรงแก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แต่ในด้านการควบคุมดูแลรักษาพัสดุนั้น 
หน่วยพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบตามกระบวนการข้างต้นทั้งหมดเพียงหน่วยงานเดียว  ซึ่งอาจท าให้การควบคุมดูแลรักษา
ไม่ทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการให้บริการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ จากความไม่พร้อมและ
เพียงพอต่อการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าหน่วยบริการ ความล่าช้าของขั้นตอนการให้บริการอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้     
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการลดลง ดังนี้        
  2.1  สภาพการปฏิบัติงานเดิม  

       เมื่อผู้รับบริการ ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตประจ าคณะฯ หรือบุคคลภายนอกที่มาขอใช้          
ห้องประชุมสัมมนาภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพหรือมีความต้องการครุภัณฑ์เพื่อใช้
งานการเรียนการสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ งานบริหารจัดการส านักงาน จะต้องด าเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

 
 
 

ขอบเขตการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ แบบรวมศูนย์

 
 

กระบวนการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ แบบรวมศูนย์ 
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ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการแจ้งซ่อม/เบิก-จ่าย/ส่งคนืครุภัณฑ์แบบเดิม 

จากขั้นตอนการแจ้งซ่อม/เบิก-จ่าย/ส่งคืนแบบเดิม  ซึ่งยังขาดความชัดเจนในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
การให้บริการตามการควบคุมดูแลรักษาที่ผู้รับบริการสามารถแจ้งเหตุได้ในขั้นตอนเดียวนั้น ท าให้การท างานเกิดความ
ซ้ าซ้อนและมีขั้นตอนการให้บริการอย่างน้อยถึง 8 ข้ันตอน  

2.2  สภาพการปฏิบัติงานใหม่ 
การด าเนินโครงการปรับปรุงระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในครั้งนี้  หน่วย

พัสดุได้บูรณาการการควบคุมดุแลรักษาพัสดุไปสู่หน่วยบริการ สร้างความร่วมมือ เกิดความชัดเจนในกระบวนการ
ควบคุมดูแลรักษาพัสดุตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับการท างานร่วมกับหน่วยพัสดุ ได้แก่ งานอาคาร
สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ หน่วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และหน่วยกิจการนิสิต โดยมีศูนย์ CBIT ควบคุมดูแล
รักษาครุภัณฑ์ทางเทคนิคเฉพาะ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขอบเขตการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ แบบบูรณาการ 

  
 

 ภาพที่ 4 แสดงขอบเขตการควบคุมดูแลรักษาพัสดุแบบบูรณาการและขั้นตอนการแจ้งซ่อม/เบิก-จ่าย ส่งคืน แบบใหม ่
 



 

61   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

จากขอบเขตการควบคุมดูแลรักษาพัสดุแบบใหม่นี้ จะเห็นได้ว่ากระบวนการควบคุมดูแลรักษาพัสดุมีการ   
บูรณาการไปสู่หน่วยบริการที่มีหน้าที่ตามภารกิจที่สอดคล้องกับประเภทครุภัณฑ์ในความควบคุมการใช้งาน จึงช่วยลด
ขั้นตอนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการบริหารจัดการพัสดุคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และช่วยเพิ่มสมรรถนะในทุกกระบวนงานของหน่วยบริการภายในส านักงานเลขานุการ ในการเตรียมความพร้อมของ
การใช้งานครุภัณฑ์และความเพียงพอของจ านวนครุภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนการให้บริการได้ ดังภาพ
ขั้นตอนการแจ้งซ่อม/เบิก-จ่าย/ส่งคืนครุภัณฑ์ (แบบใหม่) ที่สามารถลดขั้นตอนการด าเนินการเหลืออย่างน้อย                    
3 ขั้นตอน เกิดความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว จากหน่วยบริการที่สามารถให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ หน่วยเดียว     
(One Stop Service)   
 

3. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
 หน่วยพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุประจ าคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการควบคุมดูแลรักษาพัสดุอย่างยั่งยืน ด้วยการก าหนดเป้าหมาย
ของหน่วยพัสดุ เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของส านักงานเลขานุการด้วยกิจกรรมโครงการปรับปรุงระบบควบคุมดูแล
รักษาพัสดุ  ดังนี้ 

ตารางที่ 1 การก าหนดเป้าหมาย/กิจกรรม/ขั้นตอน/ผู้เกี่ยวข้อง 
 

Goal เป้าหมาย 
ของหน่วยพัสดุ 

กิจกรรม 
น าไปสู่เป้าหมาย 

Work Flow 
การควบคุมดูแลรักษาพัสดุ 

ผู้เกี่ยวข้องใน
กระบวนการ 

วิสัยทัศน์  
ส านักงาน
เลขานุการ 
“ประสาน 
สามัคคี บริการดี 
มีความคล่องตัว” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขวัญ 
“เพียงพอ 
พร้อมสรรพ 
กระชับ ฉับไว  
ใส่ใจให้บริการ 
งานพสัดุ” 

 
 
 

กิจกรรม 
“โครงการปรับปรุง
ระบบควบคุมดูแล
รักษาพัสดุ” 
 

 
หน่วยพัสดุ 

บันทึกบัญชี/ท าทะเบียนทรัพย์สิน/ 
รับ-จ่ายโอนครุภัณฑ์ 

 
หน่วยบริการ 

เก็บรักษา/ควบคุมการใช้งาน/ 
ท าประวัติการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

 
 

ผู้รับบริการ 
รับบริการแบบ 

One Stop Service 
 
 

หน่วยพัสดุ 
จัดซ้ือ/จัดจ้าง/ประวัติการซ่อม/ 

การจ าหน่ายครุภัณฑ์ 

-หน่วยพัสด ุได้แก่ 
นักวิชาการพัสด ุ
-หน่วยบริการ  
1) หน่วยพัสดุ ได้แก่ 
นักวิชาการพัสด ุ
2) งานอาคาสถานท่ี
และโสตทัศนูปกรณ์ 
ได้แก่ นักวิชาการโสตฯ
และช่างเทคนิค 
3) หน่วยห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
4) หน่วยกิจการนิสิต 
ได้แก่ นักวิชาการศึกษา 
- ผู้รับบริการ ได้แก่ 
คณาจารย์ บุคลากร 
นิสิตและบุคคลภายนอก  

3.1  แนวทางการท างาน แผนงาน 
ตารางที่ 2 แนวคิดการด าเนินโครงการ 

 

  Plan 
- ออกแบบโครงสร้างระบบ
การควบคุมรักษาพัสด ุ
- ก าหนดผู้ควบคุมดูแล 
- ก าหนดความรับผิดชอบ 
-  วางแผนการด าเนินงาน 

 

Do 
- ขออนุมัติโครงการ 
- การจัดการความรู้ KM  
- ด าเนินกิจกรรม 5ส. 
- ก าหนด New Work 
Flow ร่วมกัน  

Check 
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผน 
- ประเมินผลกิจกรรม 
- เปรียบเทียบภาพก่อนท า-
หลังท า 
- ประเมินความพึงพอใจ 

Act 
- ปรับปรุงแก้ไข 
- สร้างเป็นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและการให้ 
บริการต่อไป  



62   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

 

ตารางที่ 3 แผนการด าเนินงาน 

 
 

 

เป้าหมายของหน่วยงาน 
 1)  เพื่อบูรณาการระบบการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ ให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 2)  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ระบบการควบคุมดูแลรักษาพัสดุและการท างานเป็นทีม 
 3)  เพื่อลดขั้นตอนการท างาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 
 

3.2 วิธีการลดขั้นตอน ลดระยะเวลา  
3.2.1  น าหลักการจัดการความรู้ KM มาเป็นเครื่องมือด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายด้วยการจัดโครงการ

จัดการความรู้ KM เรื่อง “ระบบการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ” เพื่อถ่ายถอดความรู้ให้กับหน่วยบริการที่ร่วมโครงการ 
เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กระบวนการควบคุมดูแลรักษาพัสดุและการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ใน
สมรรถนะการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในทุกกระบวนงานของหน่วยงานให้บริการภายใต้
การก ากับดูแลของส านักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท าให้หน่วยบริการเกิดความเข้าใจในงานบริการ
และเห็นความส าคัญของความพร้อมและเพียงพอของครุภัณฑ์ต่อการใช้งานในหน่วยงานของตนเอง จึงส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัสดุ สนับสนุนภารกิจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   

 

ภาพที่ 5 กิจกรรมโครงการจัดการความรู้ KM  เร่ือง “ระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุ” 
  

  
 

  
 
 

 
 

3.2.2  น ากิจกรรม 5ส. มาเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจ าเป็น
ต่อการใช้งาน น าไปสู่การสร้างมาตรฐานการควบคุมดูแลรักษาพัสดุระบบใหม่ 

 
 

                                             

                                                       

                                                                  

                     

-                          /         

-                  KM              

-            

-                               (New Work Flow)        

-                          
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ภาพที่ 6 ขั้นตอน/กิจกรรม 5ส. 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ 7 เปรียบเทียบ ก่อนท า-หลังท า กิจกรรม 5ส. 

4. แนวคิด วิธีการ และการด าเนินการอ านวยความสะดวก  
 การก าหนดค าขวัญของหน่วยพัสดุอันเป็นเป้าหมายหลักคือ “เพียงพอ พร้อมสรรพ กระชับ ฉับไว ใส่ใจ
ให้บริการ งานพัสดุ” โดยมีแนวคิดและวิธีการด าเนินการอ านวยความสะดวก จากการด าเนินโครงการน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมควบคุมดูแลรักษาพัสดุและการท ากิจกรรม 5ส.  ที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการได้ ดังนี้ 

1)  ครุภัณฑ์มีการจัดเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อย แยกประเภทการควบคุมรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2)  ครุภัณฑ์มีการตรวจเช็คสภาพความพร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน สามารถวางแผนการจัดหาเพื่อ

เตรียมครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีการก าหนดมาตรฐาน 5ส.ของงานพัสดุ ที่ไม่เก็บของเสีย ช ารุดเสื่อมสภาพต้องซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน

ทันที หรือกรณีครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ ต้องมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่ออ านวยความสะดวกต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีตรวจสอบตามระเบียบต่อไป 

4) มีการก าหนดหน่วยบริการและผู้ควบคุม ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง ระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าใจในระบบงาน น ามาซึ่งการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ หน่วยเดียว (One Stop 
Service) ที่อ านวยความสะดวกให้ผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) มี New Work Flow การให้บริการของแต่ละหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน กระชับ ฉับไว
ให้บริการแบบ One Stop Service 

                 

              ภาพก่อนท า         ภาพหลังท า 
   ครุภัณฑ์จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ มีสภาพช ารุด เสื่อมสภาพ         ครุภัณฑ์ถูกจัดเก็บเป็นระเบียบ มีการแยกซ่อม ให้พร้อมใช้งาน
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6) อ านวยความสะดวกในการแจ้งซ่อม/เบิก -จ่าย/ส่งคืนครุภัณฑ์ ผ่านระบบ e-Office ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  

7) จากการปรับปรุงระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุในครั้งนี้ น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมการควบคุมครุภัณฑ์
ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สามารถน าระบบ QR Code มาอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในการ
ตรวจสอบข้อมูลที่สามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ควบคุม ผู้ใช้งาน ด้วยความสะดวก รวดเร็วและเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้รับบริการ เมื่อต้องการทราบหน่วยบริการผู้ควบคุม เพื่อแจ้งซ่อม/เบิก-จ่าย/ส่งคืนครุภัณฑ์ ได้ตรงหน่วยรับบริการได้
ทันที ดังนี้ 

        ภาพที่ 8 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ผ่าน QR Code 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์  
1  มีการน าเสนอโครงการปรับปรุงระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุ ต่อคณะกรรมการบริหารส านักงาน

เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อพิจารณาอนุมัติและด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
2  มีการจัดโครงการจัดการความรู้ KM เรื่อง “ระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุ” ให้กับผู้ร่วมโครงการ ได้แก่   

1) เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ 2) เจ้าหน้าที่หน่วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3) เจ้าหน้าที่หน่วย
กิจการนิสิต 4) เจ้าหน้าที่หน่วยพัสดุ และบุคลากรภายในคณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์ที่สนใจเข้ารับฟัง 

3  มีการประชุมติดตามความคืบหน้าการด าเนินกิจกรรม 5ส ทุกสิ้นเดือน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้
ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรม เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน 

6. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ  
 6.1  สามารถบูรณาการระบบควบคุมดุแลรักษาพัสดุไปสู่หน่วยบริการภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
เลขานุการ เกิดการมีส่วนร่วมในการควบคุมดูแลรักษาพัสดุของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้อย่างทั่วถึง 
 6.2  สามารถลดขั้นตอนการให้บริการแจ้งซ่อมแซม/เบิก-จ่าย/ส่งคืนครุภัณฑ์ได้ แบบเบ็ดเสร็จ ณ หน่วย

บริการเพียงหน่วยเดียว 
 6.3  เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาทักษะและความรู้ในระบบการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ ท าให้ง่ายต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบพัสดุอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

  6.4  มีมาตรฐานการควบคุมพัสดุ ประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 6.5  มีฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์แยกประเภทครุภัณฑ์ตามหน่วยบริการ 

7. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome)  
 หน่วยพัสดุ สามารถบูรณาการระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุ ไปสู่หน่วยบริการในสังกัดส านักงานเลขานุการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ เกิดมาตรฐานระบบการควบคุมดูแลรักษาพัสดุที่เน้นการมีส่วนร่วมของการท างานเป็น
ทีมอย่างเป็นระบบตอบสนองความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ หน่วยบริการเดียว 
(One Stop Service) ส่งผลให้ความพึงพอใจของผู้รับบริการในช่วงเดือนกรกฎาคม- กันยายน 2557 มีระดับคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยสูงขึ้น ดังนี้ 
 
 
 
 

 
 

ตรวจสอบครุภณัฑ์ 

 
 

   สแกนข้อมูลผ่านโปรแกรมการอ่าน QR    
Code  

   ปรากฏข้อมูลโดยใช้เวลาไม่เกิน 1 นาท ี
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ภาพที่ 9 กราฟเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อ หน่วยบริการ 

 

8. ประสิทธิภาพของการใช้ทรพัยากรในการด าเนินงาน  
ทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินกิจกรรม ประกอบไปด้วย 4M ดังนี ้
8.1 คน (Man) เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ นักวิชาการพัสดุ จ านวน  2 คน 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์  จ านวน  2 คน นักวิชาการศึกษา จ านวน 1 คน 
และช่างเทคนิค จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นบุคลากรภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

8.2  วัสดุ (Material) ได้แก่ เอกประกอบการบรรยาย จ านวน  15  ชุด 
8.3    เงิน (Money) งบประมาณ  ดังนี้ 

รายการ งบประมาณ (บาท) 
1.  ค่าจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ ์  (3 คน x 500.-/คน x 5 วัน) 7,500.00 
2.  ค่าอาหารว่างส าหรับผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ KM (15 คนx25.-/คน)                  375.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 7,875.00 
8.4   วิธีการ (Method) การบูรณาการระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุ กับหน่วยบริการในสังกัดส านักงาน

เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ตามต าแหน่งและการให้บริการของ
หน่วยงาน พัฒนาทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดการความรู้ KM เรื่อง “ระบบ
ควบคุมดูแลรักษาพัสดุ” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักวิชาการพัสดุไปสู่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ เกิดความรู้
ความเข้าใจในระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบต่อไปได้ 

9. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต  
9.1  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ KM เรื่อง “ระบบการควบคุมดูแลรักษาพัสดุ” 

ที่ระดับคะแนน 4.39 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน น ามาซึ่งความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรจัดการจัดการความรู้งานพัสดุในเร่ืองอื่นต่อไป 

9.2  ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยพัสดุภายหลังการปรับปรุงระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุ 
ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 มีระดับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.40 ซึ่งสูงขึ้นจากระดับคะแนนเฉลี่ยเมื่อปีการศึกษา 
2555 (มิ.ย. 55– พ.ค. 56) ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 4.02 และปีการศึกษา 2556 (มิ.ย. 56 – พ.ค. 57) ที่ระดับคะแนน
เฉลี่ย 3.63 เนื่องจากความชัดเจนในกระบวนการให้บริการงานพัสดุและเห็นควรก าหนดมาตรฐานความพึงพอใจไว้ที่
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 4.00 พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป 

4.02 3.89 3.72 3.683.63 3.73 3.78
3.57

4.4

3.89 3.85
3.69

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

 น วยพัสดุ  น วย ้องป ิบัติการคอมพิวเตอร งานอาคารส านท่ีและ สต  น วยกิ การนิสิต
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9.3  น าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแสดงรายการพัสดุเพื่อการยืม-คืนและการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่นมากข้ึน 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกันด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 

10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
การบริหารจัดการงานพัสดุ ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ดังนั้น โครงการปรับปรุง

ระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุในครั้งนี้ จึงถือเป็นการสร้างมาตรฐานระบบการควบคุมดูแลรักษาพัสดุอย่างยั่งยืนตาม
นโยบายด้านการบริหารจัดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยความส าเร็จแห่งการบูรณาการระบบควบคุมดูแล
รักษาพัสดุ ไปสู่หน่วยบริการที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามประเภทครุภัณฑ์ในความควบคุมดูแลจึงไม่กระทบต่อภาระหน้าที่
หลักของหน่วยงาน ในขณะที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแผนพัฒนาขีดความสามารถในด้านใดก็ตาม การบริหาร
จัดการงานพัสดุสามารถรองรับการก ากับ ควบคุม ดูแลและรักษาพัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องเพิ่มจ านวน
บุคลากร หรือสามารถลดจ านวนบุคลากรลงเมื่อมีบุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุ เนื่องจากผลของการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมดูแลรักษาพัสดุจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามต าแหน่งและหน่วยงานในครั้งนี้ จึงช่วยลด
ความเสี่ยงในทรัพย์สินของทางราชการ รองรับการขยายงานตามภารกิจของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการเพิ่มขึ้น
ของอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวมถึงครุภัณฑ์ที่จะมีเพิ่มข้ึนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 11. แนวทางการพัฒนาในอนาคต  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนโยบายการบริหารจัดการหน่วยงานอย่างยั่งยืน ดังนั้น หน่วยพัสดุ ภายใต้การ

ก ากับดูแลของส านักงานเลขานุการ มีการก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานในทุกๆ
กระบวนการที่พบปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในองค์กรและการบริหารจัดการแบบอย่างยืนต่อไป 

 
น าเสนอโดย :  นางสาวรัตติกรณ์   วิเชษฐกุล : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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               ส านักหอสมุด     ส านักงานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

              จังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทที่ 3 
(3.2) แนวปฏิบัติที่ดี  

รางวัลระดับดีเยี่ยม จ านวน 2 ผลงาน 
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1. ความเป็นมา/หลักการ 
 ตามที่ส านักหอสมุด เป็นหน่วยงานให้บริการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม ซึ่งการจัดการบริการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส านักหอสมุดมุ่งเน้นการด าเนินงานตามระบบและกลไก
ประกันคุณภาพที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ คือ หลักวงจรคุณภาพ PDCA (Plan=วางแผน    
Do=ปฏิบัติ Check=ตรวจสอบ Act=ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) ซึ่งการด าเนินงานจะประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมาย
ตามภารกิจ ส านักหอสมุดได้ให้ความส าคัญกับการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน 
จึงได้พัฒนาช่องทางสื่อสารกับผู้รับบริการ คือ ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น เพื่อให้ผู้รับบริการได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ และ ส านักหอสมุดได้น าข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนที่สอดคล้องกับความต้องการต่อไป 

และเพื่อเป็นการประกัน/พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน และปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการอย่างต่อเนื่อง ผู้อ านวยการส านักหอสมุด ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ จึงได้ประกาศนโยบายคุณภาพ (วันที่ 28 
กันยายน 2555) ให้บุคลากรส านักฯ รับทราบและถือปฏิบัติ โดยหนึ่งในนโยบายคุณภาพ คือ การด าเนินการแก้ไขข้อ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว โดยแต่ละฝ่ายงานที่ได้รับข้อร้องเรียน ต้องด าเนินการแก้ไขข้ อร้องเรียน
ภายใน 7 วันท าการ จากนโยบายดังกล่าว ส่งผลให้ส านักหอสมุดก าหนดวิธีการด าเนินงาน ในการจัดการข้อเสนอแนะ/
แสดงความคิดเห็น และ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขึ้น เพื่อตรวจสอบการ
จัดการให้บริการตามแผน และเพื่อพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยได้
พัฒนาช่องทางรับข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียน จ านวน 2 ช่องทาง คือ 

1. รูปแบบเอกสารที่น าส่งแบบค าร้องใส่กล่องรับเร่ืองจ านวน 10 จุดภายในอาคาร 
2. รูปแบบออนไลน์ (Online) หน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุด (หัวข้อเสนอแนะ/ถามตอบ) 
โดยได้ก าหนดกระบวนการด าเนินงานจัดการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเวียนแจ้งให้บุคลากร

ส านักฯ ได้รับทราบเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อการให้บริการได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
1.1 วิธีการก าหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 

แนวทางการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาการด าเนินงาน การจัดการข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ  
ขั้นตอนที่ 2 ก าหนดแนวทางและขั้นตอนการด าเนินงาน  

- วางแผนการด าเนินงาน ประสานงานบุคลากรผู้ที่เก่ียวข้อง 
- ก าหนดรูปแบบ/แนวทาง ออกแบบ Flow Chart การด าเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ 
- พัฒนาช่องทางการเสนอแนะความคิดเห็น และ ร้องเรียน (เอกสาร และ เว็บไซต์) 

ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบ/แบบฟอร์มที่ใช้ส าหรับข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียน 
- แบบเสนอแนะ / แสดงความคิดเห็น และ แบบค าร้องเรียน 
- แบบฟอร์มหนังสือราชการ บันทึกข้อความส่งข้อเสนอแนะ / แสดงความคิดเห็น 
- รายงานสรุปการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ  

ขั้นตอนที่ 4 ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายพิจารณาแนวทาง / รูปแบบการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 5 ประสานนักวิชาการคอมพิวเตอร์พัฒนาช่องทางเสนอแนะ และร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ 
ขั้นตอนที่ 6 ประสานนักวิชาการช่างศิลป์ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ผู้รับบริการ 

การด าเนนิงานจากข้อเสนอแนะ/แสดงความคดิเห็น และข้อเรียกร้อง            
จากผู้รับบริการ ส านักหอสมดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ส านักหอสมดุ 



 

69   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

 
ขั้นตอนที่ 7 แจ้งบุคลากรรับทราบการจัดการข้อเสนอแนะฯ ผ่านหนังสือเวียน 

- ทราบนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 
- ทราบแนวทาง/ขั้นตอน/รูปแบบการด าเนินงาน และผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นตอนที่ 8 ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนด  
- น าเร่ืองแจ้ง (ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ) ที่ประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ 
- แจ้งผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนที่ประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ 

ขั้นตอนที่ 9 รายงานสรุปผลการด าเนินการเสนอต่อผู้บริหาร 
1.2 แผนงาน และ เป้าหมายหน่วยงาน 

แผนงานการด าเนินงาน 
 แนวคิดการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2556 ส านักหอสมุดได้ก าหนดให้มีการด าเนินงานจัดการปัญหาที่เกิดจากข้อเสนอแนะและ

ร้องเรียนภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นห้องสมุดที่มีการบริการเป็นเลิศ กลยุทธ์บริหารจัดการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ขึ้น เพื่อให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของส านักหอสมุด ยกระดับการให้บริการสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดต่อผู้รับบริการ และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส านักหอสมุด ได้ปรับปรุงกระบวนงานรับ
ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ ท าให้ข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ ได้รับการพิจารณา
ด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด และผู้บริหารรับทราบปัญหาภายในเวลา 1 สัปดาห์ และมีการติดตามผลการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน ท าให้ปัญหาและข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการได้รับการ
พิจารณาเร็วขึ้นจากเดิมซึ่งก าหนดเวลาไม่แน่นอน เป็นภายใน 1 สัปดาห์  

 วัตถุประสงค์การด าเนินงาน 
1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการของส านักหอสมุดอย่างเปิดกว้าง 
2. เพื่อเพิ่มช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการของส านักหอสมุด 
3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการบริการและการบริหารงานของส านักหอสมุด ตามข้อเสนอแนะ/แสดง

ความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ 
 กลุ่มเป้าหมาย 

 ผู้รับบริการส านักหอสมุด (ภายใน และ ภายนอก) ประกอบด้วย นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร
มหาวิทยาลัย และ ประชาชน จ านวนประมาณ 1,000,000 บาท/คน (นับจากสถิติจ านวนคร้ังการใช้บริการห้องสมุด) 

 ผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน 
ที่ปรึกษา    ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ (ผู้อ านวยการส านักหอสมุด) 
ผู้จัดการข้อเสนอแนะฯ  นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ (ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหาร 
                                             และประกันคุณภาพ) 
ผู้ช่วยผูจ้ัดการข้อเสนอแนะฯ นางสาวพนัธุ์ศิริ ธนาริยะวงศ ์(นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน) 
ผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นายชาญณรงค์ เผือกพูนผล (นกัวิชาการคอมพิวเตอร์) 
ผู้ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ นางสาววลฌา อาศัยผล (นักวิชาการช่างศิลป)์ 
ผู้ร่วมงาน   1. ผู้บริหาร (รองผู้อ านวยการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และ หัวหน้าฝ่าย) 

2. บุคลากรส านักหอสมุด 
เป้าหมายหน่วยงาน 

- ปัญหาและข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของส านักหอสมุด ยกระดับการให้บริการสร้างความพึงพอใจ

สูงสุดต่อผู้รับบริการ และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ภาพประกอบ : หัวข้อเสนอแนะ/ถามตอบบนเว็บไซต์ส านักหอสมุด http://www.lib.ku.ac.th/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ :  บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ กล่องรับข้อเสนอแนะฯ ภายในอาคาร 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lib.ku.ac.th/
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2. ปัจจัยน ำเข้ำ (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต) 
 ปัจจัยที่ใช้ในกำรจัดกำรข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. คน / บุคลำกร (MAN)  ซึ่งถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่ขับเคลื่อนให้กำรจัดกำรข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น 
และ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่
ก าหนด ในการด าเนินประกอบบุคลากรที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

- ทีมผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่าย) ซึ่ งเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย แผนงาน พร้อมทั้งการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 

- ทีมงานจัดการข้อเสนอแนะฯ (บุคลากรงานนโยบายและแผน ประกอบด้วย ผู้จัดการและผู้ช่วย
ผู้จัดการข้อเสนอแนะฯ) มีหน้าที่ ด าเนินการตามขั้นตอนการจัดการข้อเสนอแนะฯ ที่ก าหนดไว้  

- ทีมงานผู้พัฒนาช่องทางรับข้อเสนอแนะฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งเป็นนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักหอสมุด 

- ทีมงานผู้ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารข้ันตอนการด าเนินงานให้กับผู้รับบริการได้รับ
ทราบ ซึ่งเป็นนักวิชาการช่างศิลป์ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 

- บุคลากรส านักหอสมุด ผู้ร่วมงานในการให้การจัดการข้อเสนอแนะฯ ซึ่งต้องรับทราบและสามารถ
ชี้แจงให้ผู้รับบริการได้ความสะดวก และให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนด 

2. เงิน / งบประมาณ (MONEY) ในการด าเนินงานจัดการข้อเสนอแนะฯ ได้ใช้งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ์ รวมเป็นเงิน 9,000 บาท ประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์สแตนด์เลส กล่องใสส าหรับรับข้อ
ร้องเรียนจากผู้รับบริการโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และวัสดุอื่นๆ  

3. วัสดุ / อุปกรณ์ (Material) ที่ใช้ในการด าเนินงานประกอบด้วย ป้ายประชาสัมพันธ์สแตนด์เลส จ านวน 1 ชุด 
กล่องใสส าหรับรับข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ จ านวน 1 กล่อง กล่องรับข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการ จ านวน 
10 กล่อง แบบฟอร์มข้อเสนอแนะและแบบค าร้องเรียน จัดไว้ตามจุดที่วางกล่องฯ 

4. วิธีปฏิบัติงาน (Method) ส านักหอสมุดได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนของการจัดการ
ข้อเสนอแนะฯ โดยมีการสื่อสารให้กับบุคลากรภายในส านักฯ ได้รับทราบ เพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐาน
และแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังได้สื่อสารให้กับผู้รับบริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บนเว็บไซต์ 
www.lib.ku.ac.th ป้ายประชาสัมพันธ์ภายในอาคาร เป็นต้น 

 

3. วิธีด ำเนินงำน 
3.1 รูปแบบกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรหน่วยงำน 
ส านักหอสมุดตระหนักถึงความส าคัญของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน จึงได้ก าหนดนโยบาย

คุณภาพ ประเด็นการจัดการข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนขึ้น โดยมีการชี้แจงถ่ายทอดผ่านทางการเวียนเอกสารจาก
ส่วนกลาง และการถ่ายทอดจากหัวหน้าฝ่ายผ่านการประชุมแต่ละฝ่าย เนื่องจากเมื่อบุคลากรได้รับทราบนโยบายที่
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานอย่างชัดเจน สร้างความเข้าใจให้กับทุกคน จะเป็นผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้ ซึ่งผู้อ านวยการได้ก าหนดให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพ 
และบุคลากรงานนโยบายและแผนเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน เนื่องจากเป็นบุคลากรส่วนกลาง ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการโดยตรง โดยหน้าที่ของงานนโยบายและแผนเป็นงานที่ต้อง
รับผิดชอบในการวางแผนภาพรวม ตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนของหน่วยงาน อีกทั้ง
ติดตาม ตรวจสอบการให้บริการของบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการ น าข้อมูลที่เกิดจากปฏิบัติงานรวบรวมเสนอ
ผู้บริหาร เพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป ซึ่งเป็นไปตามหลักวงจร PDCA 
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ประเภทบุคลากร ความมีส่วนร่วม 
ที่ปรึกษา  วางนโยบาย ก าหนดแผนงาน ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนนิงาน ให้ข้อเสนอแนะ 

และแนะน าแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
ผู้จัดการ บริหารจัดการข้อเสนอแนะฯ ให้เป็นไปตามวัตถปุระสงค์และขั้นตอนที่ก าหนด 
ผู้ช่วยผูจ้ัดการ  รวบรวมข้อมูลข้อเสนอแนะ และ ข้อร้องเรียนฯ จัดท ารายงานผลตามรอบเวลา 
ผู้พัฒนาระบบ พัฒนาช่องทางการรับข้อเสนอแนะ และ ข้อร้องเรียนฯ บนเว็บไซต์หน่วยงาน 
ผู้ออกแบบโปสเตอร์ ออกแบบโปสเตอร์ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน 
บุคลากรส านักหอสมุด - ให้ข้อมูลกับผู้รับบริการตามขั้นตอนการจัดการข้อเสนอแนะฯ  

- ชี้แจงประเดน็ที่เก่ียวข้องตามทีผู่้รับบริการเสนอแนะฯ 
-  ให้ข้อคิดเห็น และร่วมก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงกจากข้อเสนอแนะฯ  
- รับทราบข้อมูลผลการด าเนนิงานตามข้อเสนอแนะ และ ข้อร้องเรียนจาก

ผู้รับบริการผา่นช่องทางต่างๆ เช่น หัวหน้าฝ่ายแจง้ในทีป่ระชุมฝ่าย 
 

4. การกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 เครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน ประกอบด้วย ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย             
ศรีนครินทรวิโรฒ / ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม / ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิต                 
พัฒนบริหารศาสตร์ 

สืบเนื่องจากส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความร่วมมือภายใต้ “เครือข่ายด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาระหว่างห้องสมุด 5 สถาบัน” ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 จนถึงปัจจุบัน โดยหนึ่งในการ
ด าเนินงานภายใต้เครือข่าย คือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  เพื่อมุ่งหวัง
การน าสิ่งที่แลกเปลี่ยนฯ ระหว่างกันไปปรับใช้ โดยการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและการให้บริการที่
เป็นการประกันคุณภาพให้แก่ผู้รับบริการของห้องสมุด โดยหัวข้อหลักของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
เครือข่ายฯ คือ การน าผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องสมุดในประเด็นต่างๆ ที่ได้ก าหนดร่วมกัน    
มาแลกเปลี่ยนฯ โดยการเล่าถึงแนวทาง/วิธีหรือแนวปฏิบัติที่ดีของแต่ละสถาบัน ที่ส่งผลให้ผลประเมินฯ มีค่าเฉลี่ยสูง
จนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อข้อค าถามเก่ียวกับการจัดการ
ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนอยู่ในระดับที่สูงสุด  จึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมเครือข่ายฯ ในประเด็น          
“ ก า รจั ด ก า รข้ อ เ สน อแ นะ / แสด งค ว าม คิ ด เ ห็ น  แล ะข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น จ าก ผู้ รั บ บ ริ ก า ร ส า นั กหอสมุ ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ให้ที่ประชุมคณะท างานเครือข่ายฯ ที่ประกอบด้วยผู้แทนที่มาเข้าร่วมประชุม
โดยประมาณสถาบันละ 5-8 คนในแต่ละครั้ง (ประชุมปีละ 4 ครั้ง) ให้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการ วิธีการ/
ขั้นตอน/แบบฟอร์มต่างๆ ของการด าเนินงานการจัดการข้อเสนอแนะฯ ปัญหาอุปสรรคที่หน่วยงานพบ พร้อมบอกเล่า
แนวทางแก้ไข เพื่อให้เครือข่ายฯ ได้เรียนรู้จริง เป็นผลให้เครือข่ายฯ ได้รับทราบการด าเนินงาน และน ากลับไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานตนเองต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ต่อยอดโดยการเผยแพร่
ให้กับบุคคลทั่วไป เครือข่ายฯ จึงได้ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานทั้งหมดที่ด าเนินการไว้ที่ 
https://sites.google.com/site/5moulibqa 

 

5. ผลการด าเนินงาน (Input) ที่ส าคัญ 
- มีการทบทวนข้อก าหนดของกระบวนการหลักในการให้บริการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
- ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล (ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน) เพื่อวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการบริหารจัดการ

และการให้บริการ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
- รับทราบข้อมูลข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการฯ  เป็นปัจจุบันภายใน 1 

สัปดาห์ (ข้อร้องเรียนภายใน 1 วันท าการ) 
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- รับทราบผลการจัดการข้อเสนอแนะฯ เป็นปัจจุบันภายใน 1 สัปดาห์ (ข้อร้องเรียนภายใน 1 วันท าการ)          
ในกรณีประเด็นที่ไม่สามารถด าเนินการแก้ไขได้ภายใน 1 สัปดาห์ รับทราบแนวทางการด าเนินงาน 

- บุคลากรผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบข้อมูลและด าเนินการตรวจสอบแก้ไข พัฒนาปรับปรุงการให้บริการ 
- การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในการบริหารจัดการของส านักหอสมุด (เป็นการยกระดับการให้บริการ) 
- การจัดการประเด็นต่างๆ ที่ เกิดจากข้อเสนอแนะฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนด                         

เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการให้บริการของส านักหอสมุด 

6. ผลลั พธั ความสั าเรั จของการดั าเนั นงาน (ัOutcome) (หมายถึง คัั ณภาพของผลผลั ตที่สั งผลกระทบตั อผู้มีสั วนได้
สั วนเสีย เัช นั การมัีงานทั าของบั ณฑ ตัการจดสั ทธ บั ตรของงานว จ ยัความพัึงพอใจในการใหั้บรั การัการได้ร บ
รางว ล) ทัี่ส าค ญ 
 ระดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของห้องสมุด ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อเสนอแนะฯ 
ที่ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ทั้งนี้ ส านักหอสมุดได้จัดท าแบบประเมินผลการให้บริการเป็นประจ าทุกปี ในเดือนมกราคม โดยจะ
แบ่งกลุ่มผู้รับบริการเป็น 2 กลุ่ม คือ  

1. กลุ่มบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน) ส านักหอสมุดจะส่ง
แบบประเมินไปที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (คณะ ส านัก และสถาบัน)  

2. ผู้รับบริการที่เป็นผู้ที่เข้ามารับบริการที่ส านักหอสมุด  (นิสิต อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร มก. และ
ประชาชนทั่วไป) ซึ่งส านักหอสมุดจะแจกประเมินให้กับผู้ที่ เข้ามารับบริการทุกคน ในวันที่ก าหนดแจก
แบบประเมิน (วันที่จัดโครงการวันคุณภาพส านักหอสมุด มก. ในเดือนมกราคม) 

ผลการจัดการข้อเสนอแนะฯ จากผลการประเมินเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
ห้องสมุด ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการจัดการข้อเสนอแนะ ปีการศึกษา 2554-2556 

ประเด นค าถาม ปีการศึกษา 
2554 2555 2556 

N = 1,405 N = 992 N = 1,072 
มีตู้รับความคิดเห็นหรือแบบประเมินการบริการ 3.82 - - 
การส่งข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียนให้แก่ห้องสมุดได้โดยสะดวก - 3.86 3.91 
การตอบสนองต่อข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน - 3.95 3.98 

 หมายเหตุ ส านักหอสมุดเร่ิมด าเนินการจัดการข้อเสนอแนะฯ เดือนกันยายน 2555 

7. ประสั ทธั ภาพของการใชั้ทรั พยากรในการดั าเนั นงาน (ัหมายถึงัความค ั้มคั าของการใชั้ทรั พยากรในการ
ดั าเนั นงาน) 
 เนื่องจากการด าเนินงานภายใต้ “การจัดการข้อเสนอแนะ/แสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนจาก
ผู้รับบริการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ได้ใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างคุ้มค่าแต่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
หน่วยงานอย่างสูงสุด ดังนี้ 

- การใช้งบประมาณในการด าเนินงานรวม 9,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบขั้นตอนการด าเนินงาน  

- การใช้ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นบุคลากรส านักหอสมุดในการพัฒนาการด าเนินการจัดการข้อเสนอแนะฯ 
เพียง 5 คน ประกอบด้วย ที่ปรึกษา ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการข้อเสนอแนะฯ ผู้ออกแบบโปสเตอร์ป้ายประชาสัมพันธ์ 
และผู้พัฒนาช่องทางรับข้อเสนอแนะฯ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบนเว็บไซต์ส านักหอสมุด  

8. การประเม นผลและการน าผลการประเม นมาใช้เพื่อการพ ฒนาปร บปร งในอนาคต 
 จุดเด่น 

o การมีรูปแบบ/ขั้นตอน/แบบฟอร์มที่เป็นระบบและเป็นมาตรฐาน 
o การชี้แจงท าความเข้าใจให้กับบุคลากรรับทราบ เพื่อสร้างการยอมรับที่สู่จุดหมายร่วมกัน 
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 จุดที่ควรพัฒนา 
o การด าเนินงานอยู่ในรูปแบบเอกสารไม่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานและท างานได้ทุกที่  
o การมอบหมายการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะฯ อยู่ในรูปของเอกสาร  ซึ่งผู้ได้รับมอบหมาย        

ไม่รับทราบในทันที ต้องใช้ระยะเวลาเนื่องจากมีการเดินหนังสือภายในวันละ 2 คร้ัง (เช้า-บ่าย) 
ข้อสังเกตเพิ่มเติม 
o ผู้รับบริการมีช่องทางเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น ทาง e-mail และ facebook เป็นต้น 
o การจัดเก็บข้อมูลประเด็นข้อเสนอแนะฯ และผลการด าเนินงาน จัดเก็บในรูปแบบไฟล์ .doc และ 

.excel ที่เคร่ืองปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท างานส่วนบุคคล 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
o การด าเนินงานการจัดการข้อเสนอแนะฯ ในรูปของการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพัฒนา

เป็นช่องทางที่เป็นฐานข้อมูลที่พร้อมใช้งานและท างานได้ทุกที่  
ประโยชน์ที่ได้รับจากแนวทางการพัฒนาปรับปรุง 
o ลดประมาณการใช้กระดาษ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดท าส าเนาเอกสารการมอบหมายการ

ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน 
o ความรวดเร็วและความคล่องตัวในการด าเนินงาน เนื่องจากสามารถท างานได้ทุกที่ ผ่านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail 
o มีระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บประเด็นข้อเสนอแนะฯ และผลการด าเนินงาน 
o ผู้บริหาร ผู้ที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลได้ทันทีบนระบบฐานข้อมูล 
o ตอบสอบการด าเนินงานจากผู้ร้องได้โดยตรง โดยการจัดท าการประเมินผลความพึงพอใจต่อการ

จัดการข้อเสนอแนะฯ แบบ online กับผู้ร้องตาม e-mail ที่แจ้ง 

9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น - ไม่มี -  

10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
-   การได้รับการชื่นชมและยอมรับจากเครือข่ายความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างห้องสมุด 

5 สถาบัน โดยที่ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรภายในเครือข่ายฯ ซึ่ง
เป็นบุคลากรที่มีวิชาชีพเดียวกัน เพื่อยกระดับการบริการ สร้างความพึงพอใจในการด าเนินงานที่มีคุณภาพบนพื้นฐาน 
การด าเนินงานตามหลัก PDCA ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของส านักหอสมุด 
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานการจัดการข้อเสนอแนะฯ อยู่ในระดับ ดี ที่ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

11. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1. ด้านส านักหอสมุด 
- การมีนโยบาย/แผนงานที่ชัดเจนและบุคลากรหน่วยงานทุกคนได้รับทราบร่วมกัน  เพื่อการด าเนินงาน      

ที่บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
-   การด าเนินงานเป็นระบบ โดยการก าหนดรูปแบบ/ขั้นตอน/แบบฟอร์ม ที่ใช้เป็นมาตรฐานและเข้าใจง่าย 
-   ผู้บริหารระดับสูงตระหนักถึงการรับฟังเสียงจากผู้รับบริการ และมีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะฯ 
-   การติดตามตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอของผู้บริหารระดับสูง ที่ก าหนดให้มีวาระ 

“แจ้งและรายงานผลการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน”ในที่ประชุมผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย  
-   ผู้จัดการข้อเสนอแนะฯ ที่ได้รับมอบหมาย มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนงานที่ก าหนด และมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง 
-   การยอมรับและความร่วมมือจากบุคลากรส านักหอสมุดทุกคน ที่ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงตนเองและงานที่

ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้รับบริการ 
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2. ด้านผู้รับบริการ 
- การมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในการบริหารจัดการส านักหอสมุด โดยการให้ข้อเสนอแนะ/แสดงความ

คิดเห็น ผ่านช่องทางที่ก าหนดอย่างเป็นรูปธรรม ผู้รับบริการที่เป็นนิสิต อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความรักและผูกพันกับส านักหอสมุดช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการปรับปรุงในประเด็นต่างๆ  
 

12. การตั้งเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต 
 เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อทวนสอบการให้บริการในการจัดการ                      
ข้อเสนอแนะฯ กับผู้รับบริการที่เป็นผู้ร้องโดยตรง จึงก าหนดแผนการด าเนินงานโดยตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน ที่เป็นคลังจัดเก็บข้อมูลที่ส านักฯ ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาปรับปรุงการ
บริหารจัดการและการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการและยกระดับความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการต่อไป 
ซึ่งระบบฐานข้อมูลฯ ดังกล่าวจะลดระยะเวลาของกระบวนการในแต่ละขั้นตอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาใน
การปฏิบัติงาน ผู้จัดการข้อเสนอแนะฯ และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถด าเนินงานได้ทุกที่ตามความต้องการ เพียงแค่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการใช้งาน สร้างความคล่องตัวในการปฏิบัติ อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงสามารถ
ติดตามตรวจสอบได้ตลอดเวลา  

    นอกจากนี้เป้าหมายของการพัฒนาระบบฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการโดยก าหนดให้มีการ
ประเมินผลการให้บริการ การจัดการข้อเสนอแนะฯ กับผู้ร้องทางตรง แบบ online โดยระบบจะส่งผลการด าเนินงาน
และแบบประเมินผลไปที่ e-mail ที่แจ้งไว้อัตโนมัติ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก PDCA ซึ่งได้ก าหนดแผนงาน
พัฒนาที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2558 

 
นําเสนอโดย นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ :  ส านักหอสมุด  
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ความจ าเป็นหรือปัญหาเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและการปรบัปรงุ 
ฝ่ายกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานที่

รับผิดชอบในการจัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของนิสิต
ในระหว่างการศึกษา  เล่าเรียน พัฒนานิสิตให้เป็นคนดี สมบูรณ์ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ สติปัญญา สังคม อารมณ์ 
ร่างกาย จิตใจ เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมภายหลังส าเร็จการศึกษา  โดยในการ
ให้บริการที่ผ่านมาจะประสบปัญหาในการให้บริการ เนื่องจากบุคลากรของฝ่ายกิจการนิสิตมีภารกิจที่หลากหลาย อาทิ 
การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา บ่อยครั้ง ท าให้การให้บริการเกิดการติดขัด และเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่
นิสิตในการติดต่อขอใช้บริการ งานธุรการ ฝ่ายกิจการนิสิต จึงได้พัฒนาจุดบริการ Student Service Center ขึ้น โดย
เร่ิมจากการส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการของฝ่ายกิจการนิสิต และได้น ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดโครงสร้าง
การบริการแบบใหม่ขึ้น รวมทั้งยังได้บูรณาการสร้างเครือข่ายในการประสานข้อมูลของทุกหน่วยงานภายในวิทยาเขต 
เพื่ออ านวยความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาการการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นการ
สนองตอบต่อนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ”ของหน่วยงาน โดยผ่านจุดบริการ Student Service Center 
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด  

วัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
1. เพื่ออ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการขอใช้บริการ จากผู้รับบริการ 
2. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและการบูรณาการในการขอรับบริการของฝ่ายกิจการนิสิตไว้ ณ จุดเดียว 
3. เพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในการขอรับบริการของฝ่ายกิจการนิสิต จากผู้รับบริการ 
บริการ จุดบริการ Student Service Center 
- บริการติดต่อสอบถามทุกการขอใช้บริการ 
- บริการรับเร่ือง/ส่งต่อ 
- บริการแบบฟอร์มภายในหน่วยงานวิทยาเขต 
- บริการรับ-ส่งหนังสือราชการ (ให้บริการหน่วยงานภายในฝ่ายกิจการนิสิตและองค์กรกิจกรรมนิสิต) 
- บริการรับสมัครการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
- บริการรับสมัคร/ประสานการเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่าง ภายในวิทยาเขต 
- บริการรับสมัครทุนการศึกษา 
- บริการตรวจสอบข้อมูล/การด าเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
- บริการนัดเพื่อพบเจ้าหน้าที่เฉพาะ เช่น การขอรับค าปรึกษาจากนักแนะแนว 
- บริการให้ค าแนะน า ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวิทยาเขต 

หมายเหตุ   กรณีขอรับบริการเป็นเร่ืองสายงานเฉพาะทาง หรือ สายอาชีพ จะแจ้งให้ไปติดต่อกับตัวบุคคล 
               หรือหน่วยงานนัน้โดยตรง 

ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ฝ่ายกิจการนิสิต 
นางสาวเกศินี  พิลาภ Miss Kesinee Pilap  
ต าแหน่ง: หัวหน้างานธุรการ  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน: 042-725082 ภายใน : 1514   
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 0350 1875  
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร 16 ชั้น 1 ช่อง 1 ห้อง 110 

 

จุดบริการ Student Service Center เพื่อการบริการอย่างมีประสทิธิภาพ 
ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 



 

77   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

ภาระงานหลัก 
1. ก ากับ ติดตาม ควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานธุรการ ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
2. จุดร่วมบริการฝ่ายกิจการนิสิต (Student Service Center) 
3. ประชุม พิธีการ และประสานงาน 
4. จัดซื้อ/จัดจ้าง 
5. บริหารทรัพยากร (บุคคล พัสดุ) 
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ของฝ่ายกิจการนิสิต 
7. บริการข้อมูลประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจการนิสิต 
8. รวบรวมสรุปโครงการภายในฝ่ายกิจการนิสิต 

นางสาวพรรณงาม  กงชา Miss. Punngam Kongcha  
ต าแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานธุรการ  
หมายเลขโทรศัพท์ที่ท างาน : 042-725082 ภายใน : 1518   
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 5449 1475  
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร 16 ชั้น 1 ช่อง 1  ห้อง 16-110 

    ภาระงานหลัก 
1. จุดร่วมบริการฝ่ายกิจการนิสิต (Student Service Center) 
2. ลงทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ และออกเลขภายใน 
3. ร่าง พิมพ์ ทาน โต้ตอบ หนังสือราชการ 
4. จัดเก็บ สืบค้น แจ้งเวียน ข้อมูล หนังสือราชการ 
5. เลขานุการผู้ช่วยรองอธิการบดี 
6. ส ารวจต้องการและประเมินความพึงพอใจฝ่ายกิจการนิสิต 
7. ประมวลผลเชิงสถิติ ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการประเมินโครงการ/ 
 กิจกรรม 

กระบวนการด าเนินงานที่แสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงที่ดีขึ้น 
มีวิธีการด าเนินงาน โดยใช้แนวคิด  P D C A มาพัฒนาเพื่อให้การพัฒนาจุดบริการ Student Service 

Center ดังนี้ 
P = Plan วางแผน 
งานธุรการ ฝ่ายกิจการนิสิต มีการวิเคราะห์ ทบทวน เพื่อปรับปรุงจุดบริการ Student Service Center โดย

น าผลจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2555 น ามาวิเคราะห์/ทบทวนกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบ ปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการจุดบริการ Student Service Center 
ตามที่ได้ข้อสรุปร่วมกัน เพื่อท าให้ขั้นตอนการให้บริการมี ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา ด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด                        
ลดข้อร้องเรียนให้มากที่สุด 
ภาพกิจกรรม  
โครงการสัมมนาผู้น าองคก์รกิจกรรมนิสิตและอบรมผู้น านิสิต      โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรม 

เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคม 2556      เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556                                                      
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กิจกรรมสัมมาทิฐิ ฝ่ายกิจการนสิิต เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 

   
 

 D =  Do  ด ำเนินกำร 
 งานธุรการ ฝา่ยกิจการนสิิต ไดด้ าเนินการให้บริการตามแผนทีก่ าหนด ดังนี้ 
ขั้นตอนการให้บริการติดต่อ สอบถาม แนะน า ให้ปรึกษา สอบถาม รับเร่ือง ส่งต่อ และประสานงานอ่ืนๆ 
 

อบ  
 

  ขั้นตอนใหม่ (ระยะเวลา 5-10 นาที ขึ้นอยู่กับรายละเอียดการให้บริการข้อมูล) 
  ขั้นตอนเดิม (ระยะเวลาการให้บริการ 20-30 นาที กรณีผู้ปฏิบัติงานงานนั้นไม่อยู่ ผู้ใช้บริการจะต้อง 
                      รอ/มาติดต่อการให้บริการนอกเหนือจากข้อมูลฝ่ายกิจการนิสิต) 
  ขั้นตอนเดิม กรณีที่ไม่พบผู้ปฏิบัติงานที่ผู้ใช้บริการต้องการติดต่อโดยตรง (เดิมไม่มีจุดบริการ 
Student Service Center) ผู้ใช้บริการจะต้องติดต่อกับผู้ปฏิบัติงานธุรการ ชั้นที่ 1 (30 นาที – 1 ชั่วโมง) 

หมำยเหตุ กรณีการให้บริการส าหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายกิจการนิสิต จุดบริการ Student Service Center 
สามารถให้บริการได้ทันที่ (ข้อมูลที่ให้บริการเป็นข้อมูลที่ประชุมชี้แจงภายในฝ่ายกิจการนิสิตแล้ว 
 กรณีการให้บริการส าหรับข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอ่ืน ภายใน มก.ฉกส. (ถ้าเป็นข้อมูลที่ได้ชี้แจงและ
ขอข้อมูลมาแล้ว ผู้ให้บริการสามารถบริการได้ทันที ส่วนกรณีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงานภายนอก ผู้รับบริการ
จะด าเนินการประสานข้อมูลโดยช่องทาง อาทิ โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค) เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นิสิต เพราะจะต้องไม่
ต้องเดินทางไปกลับ 
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ขั้นตอนการให้บริการรับ ส่ง เสนอหนังสือราชการ และแบบฟอร์มค าร้องทั่วไป แบบเดิมและแบบใหม่ ดั 

   
 
   ขั้นตอนใหม่ ระยะเวลาการให้บริการ 1 วัน  
   ขั้นตอนใหม่ กรณีเอกสารได้รับอนุมัติ/ไม่อนุมัติ เอกสารจะส่งคนืให้งานทีผู่้ใช้บริการ 
   ขั้นตอนเดิม ระยะเวลาการให้บริการ 2-3 วัน  

ขั้นตอนเดิม กรณีเอกสารได้รับอนุมัติ/ไม่อนุมัติ เอกสารจะส่งคนืให้งานทีผู่้ใช้บริการเสนอ
ผ่านคร้ังแรก 

การประชาสัมพนัธ์การให้บริการให้ผู้รับบริการรับทราบและถือเป็นแนวทางไปปฏิบัติ ตลอดปีการศึกษา 
คู่มือการปฏิบัติงานจุดบริการ Student Service Center  เข้าถึง  http://occ.csc.ku.ac.th/ 
 

 
 

http://occ.csc.ku.ac.th/
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บริการตอบค าถามที่ถามบ่อย ผา่นเว็บไซด์ มก.ฉกส.เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ 
เข้าถึง  http://office.csc.ku.ac.th/dsa/ 

 

ป้ายแนะน าการให้บริการ สถานที่รอรับบริการ จุดบริการ Student Service Center 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
สร้างเครือข่ายส านักงานอธิการบดี 4 มหาวิทยาลัย ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 20 
มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการให้บริการ จุดบริการ Student Service Center  
 

                     
 

http://office.csc.ku.ac.th/dsa/
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1/221317361355270
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 C = Chack  ตรวจสอบ 
 งานธุรการ ฝ่ายกิจการนิสิต ได้มีการรายงานผลการให้บริการตามกระบวนการต่างๆ ของจุดบริการ 
Student Service Center ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานวิทยาเขตทราบเป็นประจ าทุกเดือน และ  ได้มี
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.14 พร้อมทั้ง
ได้จัดท าแผนการพัฒนาปรับปรุง จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ เสนอให้ ผู้บั งคับบัญชาทราบ เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานต่อไป  

 
ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 

ค่าเฉลี่ย 3.60 
อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.88 
อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.91 
อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.14 
อยู่ในระดับมาก 

 

 A = Action  แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
งานธุรการ ฝ่ายกิจการนิสิต ได้ด าเนินการจัดท าแผนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง จุดบริการ 

Student Service Center ในปีการศึกษาต่อไป ดังนี้   

 
 

แนวทางการพัฒนา 
สอดคล้องกับความ
ต้องการจ าเป็นของ

ผู้รับบริการ 

 
แนวทางการพัฒนา  

กิจกรรม 

ระยะเวลา
การด าเนิน 

งาน 

เป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

ความส าเร็จ 
(KPI) 

1. ต้องการให้มี
ระยะเวลาการให้บริการ
ที่รวดเร็วทุกการ
ให้บริการ 
 
 
 
 
 

- ทบทวน ปรับปรุง ข้ันตอนการ
ให้บริการ ศึกษาวิธีการให้ข้อมลู
เพื่อการบริการ และประสานงาน
ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ต่อเนื่อง 
ปรับปรุงคู่มือการปฏิบตัิงานจุด
บริการ Student Service 
Center 

1. ประชุมเพื่อทบทวนข้ันตอน
และก าหนดขอบเขตข้อมลู
การให้บริการ 
2. ขอข้อมูลกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
3. ปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานจุดบริการ SSC 
4. บุคลากรสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อมูลการให้บริการ
และช้ีแจงขั้นตอนการบริการ
ให้ภายในหน่วยงานเป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกัน 
5. เผยแพร่การให้บริการจุด
บริการ SSC และคูม่ือการ
ปฏิบัติงาน ไปยังหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
6. ประเมิน/สรุปผลการ
ด าเนินงานและ รายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชารับทราบและหา
แนวทางในการพัฒนาต่อไป 

มิ.ย. 58 – 
พ.ค. 59 

มีค่าเฉลีย่ไม่
น้อยกว่า 
4.17 (ใน
ภาพรวมไม่
น้อยกว่า 
4.00) 
- เป้าหมาย
ท้าทาย
ผู้รับบริการ
มีความพึง
พอใจน้อย
ที่สุดไม่ถึง 
0.5 

2. ต้องการให้มีช่องทาง
ที่หลากหลาย 
 

- เพิ่มชอ่งทางการให้บริการ อาทิ 
เว็บไซต ์เฟสบุ๊ค 
- ขยายเวลาการใหบริการระหวา่ง
เวลา 12.00 – 13.00 น. (08.30 
– 16.30 น) ไม่หยุดพักกลางวัน 

3. ต้องการให้เจ้าหน้าที่
สามารถตอบข้อซักถาม
ได้อย่างชัดเจนและ
รวดเร็ว 
 

- ประชุม ประสานแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ข้อมูล ขั้นตอนการด าเนนิ
ปัญหาและอุปสรรค  
- จัดอบรมพัฒนาความรู้ความ   
สารถมารถ ผู้ให้บริการครอบคลมุ
ทุกสมรรถนะ 
- แนะน าประชาสมัพันธ์วิธีการ
ขอรับบริการขั้นตอนการให้บริการ 
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ประสิทธิภาพความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 จุดบริการ Student Service Center ด าเนินการโดยการให้ความร่วมมือจาก ทั้ง 4 คณะ 2 ส านัก 1 
สถาบัน ซึ่งเป็นนโยบายการรวมบริการ ประสานภารกิจ และการบูรณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ดังจะเห็นได้
จากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการ 
Studen Service Center  
 

หน่วยงาน การขอความอนุเคราะห์ 
*ส านักวิทยบริการ 
(สวบ) 

ป้ายขัน้ตอนการให้บริกการ ป้ายจดุแนะน าการให้บริการ Student Service Center  และการ
ประชาสมัพันธ์จุดบริการผา่นเว็บไซต ์มก.ฉกส. 

*ฝ่ายอาคาร
สถานท่ีฯ 

จัดพื้นท่ีให้เหมาะต่อการให้บริการ ปรับภูมิทัศน์ใหส้วยงาม สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น จุด
บริการน้ าดื่ม จัดสวนในร่ม  

*หน่วยงานภายใน
ฝ่ายกิจการนิสติ 

วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน ป้ายชั้นวางหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ทีน่ั่งรอ ข้อมูลการให้บริการ                  
ฝ่ายกิจการนิสติ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าท่ีบริการ จุดบริการ Student Service Center จ านวน 2 ท่าน 

*4 คณะ / 2 
ส านัก / 1 สถาบัน  

เป็นหน่วยท่ีให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร ในการประชาสัมพันธ ์แก่ผู้ขอรับบริการ อีกทั้งยัง
สามารถประสานงาน ติดต่อ ส่งตอ่ ข้อมูลเพิ่มเตมิ เพื่อให้ผู้ขอรับบรกิารสะดวกต่อการเดินทางไป
ติดต่อซึ่งอยู่คนละอาคาร และท าให้ผู้ขอรับบริการเกดิความพึงพอใจมากข้ึนต่อการให้บริการ   ณ จุด
บริการ Student Service Center   

ผลลัพธแ์ละผลงาน 
จุดบริการ Student Service Center งานธุรการ ฝ่ายกิจการนิสิต ส านักงานวิทยาเขต ถือว่างานให้บริการ

เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง ซึ่งผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการให้บริการ  โดยกลุ่มเป้าหมายในการ
ให้บริการ คือ นิสิต องค์กรกิจกรรมนิสิต บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต บุคคล/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย บุคคล/
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้ความส าคัญในกระบวนการ ขั้นตอน และพัฒนาจุดให้บริการ ผู้ปฏิบัติงาน           
จึงพัฒนาการให้บริการการปฏิบัติงานแบบเดิมและปรับปรุงการปฏิบัติงานแบบใหม่ ที่สามารถลดระยะการให้บริการ
ต่อผู้มาขอรับบริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับมาก อีกทั้ง
ยังเป็นหน่วยงานที่สามารถตอบสนองต่อนโยบาย “รวมบริการ ประสานภารกิจ” แลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่หน่วยงานมีการ
บริการที่คล้ายกัน และได้รับการประเมินในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน กรรมการ
ประเมินคะแนน = 5.00 อยู่ในระดับดีมาก อีกด้วย  

ตารางเปรียบเทียบการปฏิบัติงานแบบเดิมและแบบใหม่ 
การปฏิบัติงาน การบริการ ระยะเวลาให้บริการ ผลลัพธ ์
แบบเดิม 1. การให้บริการรับ ส่ง เสนอหนังสือ

ราชการ แบบฟอร์ม ค าร้องทั่วไป โดยผู้
ให้บริการรอให้บริการที่ห้องท างานแต่ละคน 
ใช้เวลาในการให้บริการ 
2. การติดต่อสอบถาม แนะน า ใหค้ าปรึกษา
ประสานงานแก่ผู้รับบริการ โดยผู้ให้บริการ
รอให้บริการที่ห้องท างานแตล่ะคน 

2 - 3 วัน (ปกติ) 
 
 
 

20 - 30 นาที  
(ปกติ) 

1. ผลการส ารวจความต้องการ
ในการพัฒนาการให้บริการฝ่าย
กิจการนิสติซึ่งผู้รบับริการ
ต้องการให้ฝ่ายกิจการนสิิต 
พัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการ
ให้บริการที่ชัดเจนและการ
ให้บริการที่อ านวย 
ความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
2. ผลประเมินความพึงพอใจใน
การให้บริการ ของฝ่ายกิจการ
นิสิต ปีการศึกษา 2553 ได้
ค่าเฉลี่ย 3.60 อยู่ในระดับมาก 

แบบใหม่ 1. การให้บริการรับ ส่ง เสนอหนังสือ
ราชการ แบบฟอร์ม ค าร้องทั่วไป 

1 วัน (ปกติ) 
 

1. ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว ลดการรอคอยลง 
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การปฏิบัติงาน การบริการ ระยะเวลาให้บริการ ผลลัพธ ์
2. การติดต่อ สอบถาม แนะน า ให้
ค าปรึกษาประสานงานแก่ผู้รับบรกิาร
ก าหนดจุดบริการ Student Service 
Center เพื่อการให้บริการรับ-ส่ง เสนอ
หนังสือราชการ แบบฟอร์ม    ค าร้องทั่วไป 
ติดต่อ สอบถาม ให้ค าปรึกษาประสานงาน
แก่ผู้ใช้บริการ (นิสติ/บุคคลภายนอก) ของ
ฝ่ายกิจการนิสติ (ยกเว้นสายงานวิชาชีพ
เฉพาะ)  

5 – 10 นาที (ปกติ) 2. ผลประเมินความพึงพอใจใน 
การให้บริการของฝา่ยกิจการนิสิต 
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ ปีการศึกษา 2554 ได้
ค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก  
ซึ่ง ปีการศึกษา 2555 ได้ค่าเฉลี่ย  
3.91 อยู่ในระดับมาก  ปี
การศึกษา 2556 ได้ค่าเฉลีย่ 4.14 
อยู่ในระดับมาก โดยผลการ
ประเมินท่ีผ่านมาเพิ่มขึ้นทุกป ี

การรบัรางวัลโครงการประกวดแนวปฏิบัตทิี่ดี 4 สถาบัน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 
 

 
ประกาศนียบัตรโครงการประกวดแนวปฏบิัติที่ดี 4 สถาบัน “เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา” ด้านการบริการจัดการที่ 
 

 
 

ด้านประกันคุณภาพ 
การประเมินตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีผลการประเมินในองค์ประกอบ

ที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน กรรมการประเมินคะแนน = 5.00 อยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งมีจุดแข็งและ
เป็นแนวปฏิบัติที่ดี คือ มีจุดบริการ Student Service Center ซึ่งเป็นจุดบริการกลางเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ขอรับบริการแก่นิสิต (อ้างอิงจาก รายงานการประเมินประกันคุณภาพภายใน ส านักส านักงานวิทยาเขตเฉลิม                   
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ประจ าปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556–31 พฤษภาคม 2557) 
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การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 

การพัฒนาการให้บริการจุดบริการ Student Service Center จะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อให้จุดบริการ Student Service Center เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีต่อการให้บริการ ของหน่วยงานอ่ืนที่มีนิสิต 
นักศึกษา มาติดต่อขอใช้บริการเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรภายในฝ่ายกิจการนิสิต จากที่
จะต้องให้บริการติดต่อสอบถาม แนะน า ให้ค าปรึกษาแก่ผู้มารับบริการเองนั้น จากการพัฒนาจุดบริการ Student 
Service Center สามารถช่วยลดภาระงาน และปฏิบัติงานแทนกันได้ บุคลากรภายในฝ่ายกิจการนิสิต ยังมีเวลาใน
การด าเนินงานตามภารกิจหลัก วางแผนงาน สรุปสถิติ สรุปโครงการ/กิจกรรม และความส าคัญ โดยในอนาคต       
จุดบริการ Student Service Center มีดังนี้ 

1. ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูลผ่านระบบให้รวดเร็วขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจและอ านวย    
ความสะดวกแกผูรับบริการในการมาใช้บริการในคร้ังต่อไป  

2. รวมมือกับองค์กรกิจกรรมนิสิต หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
การให้บริการ การประสานงาน และการจัดโครงการ/กิจกรรม ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการได้ครอบคลุ่มทุกการให้บริการที่
เก่ียวข้อง  

3. การลดขั้นตอนการขอทรานสคริปกิจกรรมร่วมกับงานคลังและพัสดุ ฝ่ายบริหาร และส านักวิทยบริการ 
4. การขยายเวลาการใหบริการ ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. (08.30 – 16.30 น.) ไม่หยุดพักกลางวัน 
นิยาม  
- ผู้รับบริการ   หมายถึง   นิสิต องค์กรกิจกรรมนิสิต บุคลากรฝ่ายกิจการนิสิต บุคคล/หน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย บุคคล/หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  
- ผู้ให้บริการ   หมายถึง   ผู้ปฏิบัติงานธุรการ ฝ่ายกิจการนิสิต ส านักงานวิทยาเขต  

- คณะ หมายถึง  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่สนับสนุนข้อมูล ข่าวสารต่างๆ คือคณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร  คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยา การจัดการ  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 
-  สถาบัน หมายถึง   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร 
   มหาวิทยาลัยนครพนม 

* ส านักวิทยบริการ หมายถึง  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
* ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ หมายถึง หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์

ในการปรับปรุง ภูมิทัศน์ และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
* ฝ่ายกิจการนิสิต หมายถึง   หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 

เอกสาร วารสาร และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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 * 2 ส านัก และ 1 สถาบัน  หมายถึง   ส านักวิทยบริการ มก.ฉกส. และ ส านักงานวิทยาเขต ซึ่งประกอบด้วย          
ฝ่ายบริหาร  ฝ่ายกิจการนิสิต ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ และ 1 สถาบัน หมายถึง  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง (แบบรับเรื่อง) 
 

 
 

น ำเสนอโดย  นางสาวเกศินี พลิาภ : ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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ส านักหอสมุด ส านักงานวทิยาเขตก าแพงแสน 
 

   

 

 
บัณฑิตวิทยาลยั คณะวิทยาศาสตร ์

 
 
 
 
 
 

ประเภทที่ 3 
  (3.3) นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

รางวัลระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 ผลงาน 
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1. ความเป็นมา/หลักการ  
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุดที่มีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานและ

การให้บริการของห้องสมุดทุกแห่ง ตั้งแต่ห้องสมุดขนาดเล็กไปจนถึงห้องสมุดขนาดใหญ่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มี
การใช้งานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์จากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาค่าลิขสิ ทธิ์และค่าบ ารุงรักษา
ค่อนข้างสูงท าให้ห้องสมุดจะต้องรับภาระในการจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อระบบ และงบประมาณในการบ ารุงรักษา
ระบบอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้สามารถจัดการทรัพยากรในห้องสมุดและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบ Koha เป็นซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัสระบบแรกของโลก  พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนัก
คอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์จากหลายประเทศทั่วโลก จุดเด่นที่น่าสนใจของ Koha คือมีฟังก์ชั่นการท างานโมดูลต่างๆ
เทียบเท่ากับระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ สามารถปรับแต่งระบบและพัฒนาฟังก์ชั่นการท างานเพิ่มเติมให้
สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละห้องสมุด นอกจากนี้ยังสามารถรองรับการท างานของห้องสมุดที่มีขนาดเล็กจนถึง
ห้องสมุดขนาดใหญ่ได้ Koha จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับห้องสมุดที่ต้องการประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ
ระบบและต้องการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี     

 “จินดามณี” เป็นระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสของไทยที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบ Koha โดย 
ส านักหอสมุด ได้ท าการศึกษาและทดสอบระบบ Koha ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2 จนถึงเวอร์ชั่น 3 ในปัจจุบัน มีการพัฒนา
เพิ่มเติมให้สามารถใช้งานกับภาษาไทย ปรับปรุง แก้ไขระบบให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรและให้บริการทรัพยากรด้านการเกษตร ในห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร และทรัพยากร
ประเภทหนังสือทั่วไปไม่เน้นวิชาการของห้องสมุด Eco library 

1.1. แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
 แผนงาน 

แผนงาน พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

1. ประชุมคณะท างาน ก าหนดแผนงาน ก.ย.     
2. ติดตั้งระบบ และก าหนดค่าพื้นฐาน ต.ค. - ธ.ค.     
3. ศึกษาและทดสอบระบบ  ม.ค.- ก.พ.    
4. ถ่ายโอนข้อมูลจากระบบห้องสมุด Millennium  มี.ค.    
5. ตรวจสอบแกไ้ขและบันทึกข้อมูลบรรณานุกรม  เม.ย.-พ.ค.    
6. ศึกษาและทดสอบโมดูลพื้นฐาน Catalog/ 

OPAC/Patron/Circulation/Administration 
 เม.ย.-พ.ค.    

7. ติดตั้งและทดสอบ SIP2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ RFID  เม.ย.-พ.ค.    
8. จัดท าคู่มือการใช้งานระบบและจัดฝึกอบรม  พ.ค.    
9. เปิดให้บริการยืม-คืน  มิ.ย.    
10. ศึกษาและทดสอบโมดูล Serials 

/Acquisition / Report 
 ก.ค.-ธ.ค.    

11. จัดท าคู่มือการใช้งานโมดูลต่างๆ   ม.ค-พ.ค.   
12. ประเมินผลการใช้งานระบบและสรุปผล    มี.ค.-พ.ค.  
13. ปรับปรุงและแก้ไขระบบ    มิ.ย.-ส.ค.  
14. ติดตั้งและพัฒนาระบบส ารอง    ก.ย.-ธ.ค. ม.ค. - มี.ค. 

ระบบห้องสมดุจินดามณี 
ส านักหอสมดุ 
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แผนงาน พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
15. จัดฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์และ   

เผยแพร่ 
  ม.ค.-ธ.ค ม.ค.-ธ.ค ส.ค. 

 เป้าหมายของหน่วยงาน 

1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระบบห้องสมุดแบบเปดิเผยรหัสกับระบบห้องสมุดเชิงพาณชิย์ 
2) เพื่อทดสอบระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัส และทดลองใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในหอ้งสมุด

สถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
3) เพื่อพัฒนาระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสเป็นระบบส ารองหรือทดแทนระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ 
4) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัสให้กับห้องสมุดที่สนใจ 

2. ปัจจัยน าเข้า (Input) 
1) งบประมาณ 

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนนิการรวม จ านวน 139,130 บาท  
แหล่งทุน งบประมาณเงินรายไดส้ านักหอสมุด  

2) ทรัพยากรบุคคล 
คณะท างานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี  ประกอบด้วยบรรณารักษ์  13 คน                     

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 คน และนักเอกสารสนเทศ 2 คน รวม 18 คน 
3) ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง จ านวน 1 เครื่อง  
 ระบบปฏิบัติการ Ubuntu 10.10  
 โปรแกรมบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ KOHA v. 3.00.06 
 ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Apache HTTP Server v. 2.2.16, MySQL v. 5.1.49, Perl v. 5.10.1 

พร้อมส่วนเสริม, PHP v. 5.3.3, เซิร์ฟเวอร์ส าหรับโปรโตคอล Z39.50 (Yaz4.1.3) พร้อมส่วนเสริม, Zebra v. 2.0.44 
พร้อมส่วนเสริม  

4) ทรัพยากรด้านข้อมูล 
 ข้อมูลสมาชิก จ านวนมากกว่า 100,000 ระเบียน 
 ข้อมูลหนังสือ จ านวนมากกว่า 15,000 ชื่อเร่ือง และตัวเล่มหนังสือ จ านวนมากกว่า 20,000 เล่ม 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
ส านักหอสมุดได้เริ่มศึกษาและพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัสระบบ Koha เวอร์ชั่น 2 

ร่วมกับหน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยี สารสนเทศอัจฉริยะ 
(NAiST-Lab) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2549 ได้น ามาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรของห้องสมุดศูนย์
ความรู้ด้านการเกษตร และพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ “จินดามณี” เพื่อใช้เป็นระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัสต้นแบบ
ส าหรับห้องสมุดในประเทศไทย ต่อมาในปี 2553 ได้มีโครงการพัฒนาระบบ Koha เวอร์ชั่น 3 เพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรห้องสมุด Eco library และจัดตั้งคณะท างานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี เพื่อศึกษาและ
พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน   

3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
การด าเนินการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี เป็นการท างานร่วมกันของบุคลากรจากฝ่ายต่างๆของ

ส านักหอสมุด ทั้งบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานซึ่งเป็นผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ส่วนใหญ่เป็นผู้ดูแลระบบห้องสมุด
อัตโนมัติเชิงพาณิชย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ก่อนการด าเนินงานได้มีการประชุมคณะท างาน  เพื่อวางแผนงาน                



90   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการด าเนินงานอย่างชัดเจน จากนั้นมีการประชุม
คณะท างานเพื่อติดตามผลการศึกษาและพัฒนาระบบเป็นระยะ เพื่อให้คณะท างานของแต่ละโมดูลได้แจ้งผล        
การด าเนินงานและปัญหาที่พบ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
 คณะท างานพฒันาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี มีรายนามดังต่อไปนี ้
  ผู้อ านวยการส านักหอสมุด    ที่ปรึกษา 
  รองผู้อ านวยการเทคโนโลยสีารสนเทศ  ที่ปรึกษา 

1) นางสาวถิรนนัท์ ด ารงค์สอน   ผู้ดูแลระบบ 
2) นายอภิยศ เหรียญวิพัฒน ์   ผู้ดูแลและพฒันาระบบ 
3) นางสาวดลนภา แว่วศรี   ผู้ดูแลระบบ 
4) นางสาวรุ่งอรุณ ผาสุกสกุล   ผู้ดูแลระบบ 
5) นางนัยนา ตรีเนตรสัมพนัธ์   ผู้ดูแลโมดลู OPAC 
6) นางสาวกิตติยา ขุมทอง   ผู้ดูแลโมดลู OPAC 
7) นางเพ็ญสุภา แก้วพิทยาภรณ์   ผู้ดูแลโมดลู Catalog 
8) นางสาวพรนภา ตั้งนิติพงศ ์   ผู้ดูแลโมดลู Catalog 
9) นางวราภรณ์ แดงช่วง    ผู้ดูแลโมดลู Serial 
10) นายกนก สุขมณ ี    ผู้ดูแลโมดลู Serial 
11) นางนาถศจี พนัธุ์ใย    ผู้ดูแลโมดลู Acquisition 
12) นางวนัเพ็ญ ปรีตะนนท์   ผู้ดูแลโมดลู Acquisition 
13) นางสาวดวงพร อรัญญพงษ์ไพศาล  ผู้ดูแลโมดลู Circulation 
14) นางสาวสมใจ ขุนเจริญ   ผู้ดูแลโมดลู Circulation 
15) นางสาวศศินพร นาคเกษม   ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ RFID 
16) นางสาววนัเพ็ญ ศรีจันทร์กุล   ผู้ดูแลห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 
17) นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง   ผู้ดูแลห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร 
18) นางศสญิา เสือด ี    ผู้ดูแลห้องสมุด Eco library 

นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้บุคลากรส านักหอสมุด บุคลากรจากห้องสมุดสาขา ห้องสมุดคณะ และห้องสมุด
วิทยาเขตอื่นๆ ได้เรียนรู้การใช้งานระบบห้องสมุดจินดามณี เพื่อสร้างความคุ้นเคยและเตรียมความพร้อมในการใช้งาน
เป็นระบบส ารองหรือทดแทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยมีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับ
บุคลากรของส านักหอสมุด รวมถึงบุคลากรจากห้องสมุดสาขา ห้องสมุดคณะ และห้องสมุดวิทยาเขตอ่ืนๆ และเปิด
โอกาสให้บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการบันทึกข้อมูลในระบบห้องสมุดจินดามณีรายละเอียดดังนี้ 
1) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลในระบบห้องสมุดจินดามณี” วันที่ 1 เมษายน 2554 และ    
การบันทึกข้อมูลในระบบจินดามณี Eco library เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรและเปิดระบบให้บริการในห้องสมุด         
Eco library ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2554 มีบุคลากรจากทุกฝ่ายของส านักหอสมุดร่วมบันทกึข้อมูล         
จ านวน 46 คน 
2) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบันทึกข้อมูลในระบบห้องสมุดจินดามณี” วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 และ
การบันทึกข้อมูลในระบบจินดามณี ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป . ลาว ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุดเครือข่าย 4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 
2556 มีบุคลากรจากห้องสมุดเครือข่าย 4 วิทยาเขตร่วมบันทึกข้อมูล จ านวน 15 คน 
3) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การบันทึกข้อมูลในระบบห้องสมุดจินดามณี” วันที่ 6 กันยายน 2556  และการ
บันทึกข้อมูลในระบบจินดามณีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ วัดปัญญานันทาราม ซึ่งเป็นโครงการห้องสมุดชุมชน 
ส านักหอสมุดได้จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อจัดเตรียมทรัพยากรในระบบจินดามณีห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ                          
วัดปัญญานันทาราม ระหว่างวันที่ 6 กันยายน - 29 พฤศจิกายน 2556 มีบุคลากรจากทุกฝ่ายของส านักหอสมุดเข้า
ร่วมกิจกรรม จ านวน 44 คน 
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4) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี" เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
บุคลากรของส านักหอสมุด ห้องสมุดสาขา ห้องสมุดคณะ และห้องสมุดวิทยาเขต  ในการใช้งานระบบห้องสมุด                    
จินดามณี วันที่ 6 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 41 คน 
5)  ระบบห้องสมุดจินดามณี วนัที่ 6 สิงหาคม 2557 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจ านวน 41 คน 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน  
1. ศึกษาระบบ Koha 
2. จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
3. ติดตั้งและทดสอบระบบ 
4. ศึกษาระบบงานพื้นฐาน OPAC/Circulation/Patrons/Cataloging/ Administration  
5. ถ่ายโอนข้อมูลบรรณานุกรม รายการตัวเล่ม และข้อมูลสมาชิกจากระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์    
6. ตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล และเพิ่มข้อมูลบรรณานุกรมและรายการตัวเล่ม 
7. ศึกษาระบบงานย่อย Serials / Acquisition / Report 
8. ติดตั้งและทดสอบ SIP2 เชื่อมต่อส าหรับอุปกรณ์ RFID 
9. จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ 
10. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการ 
11. เปิดใช้งานระบบ 
12. ประเมินผลการใช้งานระบบ และน าผลการประเมินมาวางแผนการปรับปรุงพฒันาระบบ 
13. พัฒนาระบบส ารอง 
14. จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบให้กับบุคลากรส านักหอสมุด และห้องสมุดเครือข่าย  

4. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 ส านักหอสมุดได้เข้าร่วมเครือข่ายความร่วมมือด้านการพัฒนาและประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส
ส าหรับห้องสมุดและศูนย์สารนิ เทศไทย ซึ่ งประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ และหน่วยงานด้านห้องสมุดอื่นๆ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กว้างขวาง  และเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการจัดประชุมกลุ่มความ
ร่วมมือ National Open Source for Library ขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพื่อร่วมกันก าหนดกรอบการด าเนินงาน        
แนวทางการพัฒนา การประยุกต์ใช้ และการจัดตั้งชุมชนนักพัฒนา และผู้ใช้ระบบอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม และ
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานให้มีทักษะความรู้เพิ่มมากขึ้น เป็นการพัฒนาวิชาชีพด้านบรรณารักษ์และ
สารสนเทศให้มีความเข้มแข็ง และยังเป็นการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในสังคม 

นอกจากนี้คณะท างานฯ ได้ร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์ระบบจินดามณี
ขึ้น เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาและพัฒนาระบบ
ห้องสมุดจินดามณี ให้หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อการพัฒนาต่อยอดได้ อีกทั้งยัง ได้พัฒนาระบบ             
จินดามณีบล็อคขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มผู้พัฒนาและผู้ใช้ระบบห้องสมุดจินดามณี  และถามตอบปัญหา
ต่างๆ เก่ียวกับการพัฒนาและการใช้ระบบ ท าให้เกิดการพัฒนาต่อ
ยอดและน าไปใช้มากยิ่งขึ้น    
 

ส านักหอสมุดได้มีการจัดกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา 
และจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมการใช้ระบบ ดังนี้ 

http://jindamanee.lib.ku.ac.th/ 
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 การสัมมนาเรื่อง "จินดามณี" ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์สของไทย วันที่  3 พฤศจิกายน 2552              
ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "จินดามณี" ระบบห้องสมุดโอเพนซอร์สของไทย วันที่ 3 และ 12 
พฤศจิกายน 2552 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 การบรรยายและจัดนิทรรศการเรื่อง “ระบบจินดามณี”  ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ สวทช วันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 การบรรยายเรื่อง “ระบบจินดามณี”  ในการประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบ Horizon วันที่ 17 ธันวาคม 2553     
ณ ส านักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 การประชุม National Open Source for Library ครั้งที่ 4 วันที่ 21 เมษายน 2554  ณ อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 การเสวนาเรื่อง “จินดามณี ระบบห้องสมุด Open source จากประสบการณ์คนท างาน Eco” วันที่ 27 
มกราคม 2555 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 การจัดนิทรรศการเรื่อง “ระบบจินดามณี” ใน การประชุมวิชาการ STKS ประจ าปี 2555               
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงส าหรับการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติจากสภาวะโลกร้อน : มุมมองของห้องส มุด                
วัน 4 – 5 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบห้องสมุดจินดามณี” ในการด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ WUNCA ครั้งที่26 วันที่23 - 25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 การอบรมการใช้ระบบจินดามณี ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ วัดปัญญานันทาราม วันที่ 8 สิงหาคม 2556 
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ วัดปัญญานันทาราม  

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้ระบบจินดามณี ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป . ลาว" 
วันที่ 9 มกราคม 2557 ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป. ลาว 

 การน าเสนอผลงานทางวิชาการ เร่ือง “จินดามณี” ระบบห้องสมุดเพื่อการพี่งพาตนเองทางเทคโนโลยี ใน
งานสัมมนา Pulinet วิชาการ คร้ังที่ 4 “นวัตกรรม : เคร่ืองมือส าคัญของห้องสมุดยุค Social Network วันที่ 22 – 24 
มกราคม 2557 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก 

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี" ส าหรับบุคลากรของ
ส านักหอสมุด ห้องสมุดสาขา ห้องสมุดคณะ และห้องสมุดวิทยาเขต วันที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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5. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
“ระบบจินดามณ”ี เป็นระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสของไทย ที่พัฒนาต่อยอดมาจากระบบ Koha ซึ่งเป็น

ซอฟต์แวร์ห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัสระบบแรกของโลก จากการศึกษาพบวา่ Koha มีจุดเด่นที่นา่สนใจ และ           
มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีขอ้จ ากัดบางประการ สรปุได้ดงัได้ 

จุดเด่น ข้อจ ากัด 
1. ติดตั้งและใช้งานได้โดยไม่เสยีค่าลิขสิทธิ์ 1. ขั้นตอนการติดตัง้ซับซ้อน 
2. ไม่มีข้อจ ากัดหรือข้อผูกมัดกับบริษัทใดๆ 2. มีความเสถียรน้อยกว่าซอฟทแ์วร์ลิขสิทธิ์ 
3. สามารถปรับแต่งและพฒันาเพิ่มเติมได้ตามต้องการ 3. การสนบัสนุนทางดา้นเทคนคิยังไม่เพียงพอ 
4. มีฟังก์ชัน่การท างานโมดูลต่างๆ ครบถ้วนสมบูรณ ์ 4. อาจมีค่าใช้จา่ยดา้นการติดตัง้และพัฒนาระบบ 
5. รองรับการท างานของห้องสมุดขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ 5. พัฒนาด้วยภาษา PERL ซึ่งยากต่อการปรับปรุงแก้ไข 
6. รองรับมาตรฐานรายการบรรณานุกรม MARC21 และ 
UNIMARC   

6. ผู้ดูแลระบบต้องมีความเชี่ยวชาญและมีความสามารถ
ด้านเทคนิค 

7. ส่วนประสานกบัผู้ใช้แบบ Web-based ใช้งานง่าย  
8. สามารถศึกษาหาข้อมูลได้จาก Koha Community  

จากคุณสมบัตทิี่เหมาะสมและจดุเด่นที่นา่สนใจของ Koha ท าให้ส านักหอสมุดเลือกที่จะศกึษาและพฒันา
ระบบเพิ่มเติม จนสามารถใช้งานกับภาษาไทยได้อยา่งสมบูรณ ์ ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผล หน้าจอ OPAC ส าหรับ
ผู้ใช้ ระบบการสบืค้น พฒันาระบบรายงานและสถิติรูปแบบต่างๆ ปรับปรุงโปรแกรม SIP2 เพื่อเชื่อมโยงระบบกับ
อุปกรณ์ RFID เพื่อเป็นระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัสต้นแบบส าหรับห้องสมุดในประเทศไทย  
 ระบบห้องสมุดจนิดามณี ประกอบด้วยโมดูลที่ส าคัญ ดังนี้ 

 โมดูล OPAC :  ระบบสบืค้นทรพัยากรสารสนเทศส าหรับผู้ใช้ 
 โมดูล Circulation : ระบบงานยืม-คืนทรัพยากร 
 โมดูล Patrons : ระบบงานจัดการสมาชิก 
 โมดูล Cataloging : ระบบงานวิเคราะห์หมวดหมู่และการลงรายการบรรณานุกรม 
 โมดูล Acquisitions : ระบบจัดซื้อ / จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
 โมดูล Serials : ระบบงานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง 
 โมดูล Reports : ระบบงานสถติิและจัดท ารายงาน   
 โมดูล Administration : ระบบบริหารและจัดการระบบ 

 

ส านักหอสมุดไดน้ าระบบห้องสมุดจินดามณีไปใช้ในห้องสมุดศนูย์ความรู้ด้านการเกษตร ตั้งแต่ป ี2549 ต่อมา
ได้มีการพัฒนาต่อยอดและติดตัง้ใช้งานที่ห้องสมุด Eco library โดยเร่ิมเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2554  
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6. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน (Outcome) 

ปจัจุบนัส านักหอสมุด ไดน้ าระบบห้องสมุดจนิดามณไีปใช้งานในการบริหารจัดการและให้บริการทรัพยากรใน
ห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร และในห้องสมุด Eco library จากการประเมินผลการใช้งานระบบโดยภาพรวม
ของคณะท างานฯ พบว่าระบบสามารถใช้งานได้อยา่งมีประสทิธิภาพเทียบเทา่กับระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย ์
ดังนั้นส านักหอสมุดจึงมีแผนการพัฒนาระบบห้องสมุดจินดามณีเพิ่มเติม เพื่อเป็นระบบส ารองหรือทดแทนระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ในอนาคต นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการใช้งานระบบ โดยได้ติดตั้งระบบให้กับห้องสมุด
เฉลิมพระเกียรติ วัดปัญญานันทาราม ในโครงการห้องสมุดชุมชน และห้องสมุดมหาวทิยาลัยสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
ในโครงการความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเครือข่าย 4 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  
 

นอกจากนี้ระบบห้องสมุดจินดามณียังเป็นที่ยอมรับ และได้รับความสนใจจากห้องสมุดหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนขอเยี่ยมชมดูงาน และส านักหอสมุดเป็นที่ปรึกษาในการติดตั้งและใช้งานระบบให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ได้แก่ สถานีโทรศัพท์ Thai PBS สถานีโทรศัพท์กองทัพบก ช่อง 7 สถานีโทรศัพท์ ช่อง 11 บริษัท JSL Global media 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยศรีปทุม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วัดพระธรรมกาย ห้องสมุด
องค์การสหประชาชาติ UN, หอสมุดแห่งชาติ สปป.ลาว เป็นต้น 
 การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในการจัดซื้อและ
บ ารุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ ท าให้สามารถจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีความส าคัญจ าเป็นต่อการ
พัฒนาความรู้เพื่อให้บริการได้เพิ่มมากขึ้น และลดการรั่วไหลเงินตราออกนอกประเทศ  เนื่องจากระบบห้องสมุด
อัตโนมัติส่วนใหญ่เป็นระบบที่จะมาจากบริษัทผู้ผลิตในต่างประเทศ ดังนั้นหากหน่วยงานในประเทศเห็นถึงความส าคัญ 
และร่วมกันพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติขึ้นเองก็จะเป็นการลดการใช้งบประมาณของประเทศลงได้เป็นอย่างมาก 
 

7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 ด้านการเงิน   

การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมในการพึ่งพาตนเอง และศึกษา
ความเป็นไปได้ในการใช้เป็นระบบส ารองหรือทดแทนระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต  เพื่อลด
จ านวนเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายการจัดหาและบ ารุงรักษาการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ ซึ่งจากข้อมูล
พบว่า ค่าใช้จ่ายของระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์  ประกอบด้วยค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์  10,000,000 บาท และ                     
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ค่าบ ารุงรักษาระบบปีละ 1,264,140 บาท  ส าหรับระบบจินดามณี ค่าบ ารุงรักษาระบบปีละ 72,000 บาท และไม่มี
ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ดังนั้นจะเห็นว่าระบบจินดามณีมีค่าใช้จ่ายต่ ากว่าระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์มาก 
         ด้านการบริการ 
  ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี เป็นระบบที่ผู้ดูแลพัฒนาต่อยอดมาจากระบบเปิดเผยรหัส ดังนั้น การ
บริหารจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล หรือซอร์สโค้ด จะสามารถท าได้โดยไม่มีข้อผูกมัดทางการค้าใดๆ ขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของผู้พัฒนาระบบเอง ว่าจะสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานในด้านใดบ้าง เช่น การพัฒนาโปรโตคอล
ส าหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ระบบ RFID  การเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่าง ๆ การพัฒนาในรูปแบบการบริการบน
โทรศัพท์มือถือ หรือการน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวโน้มการให้บริการต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งในปัจจุบันการน าข้อมูลมา
ปรับปรุงรูปแบบการบริการจ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมส าหรับโปรแกรมเสริมเหล่านี้ 
 ด้านบุคลากร    
 การใช้งานระบบห้องสมุดแบบเปิดเผยรหัสจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถด้านเทคนิคเป็นอย่างดี 
จึงจะสามารถพัฒนาและดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผู้ดูแลระบบและคณะท างานฯ จึง
ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความรู้ การปฏิบัติงาน   ให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนเองมากยิ่งขึ้น  โดยคณะท างานฯ 
ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดูแลโมดูลงานหลักและโมดูลย่อยของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์  จะมี
ประสบการณ์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมการท างานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นอย่างดี  ดังนั้นจึงสามารถ
เชื่อมโยงหลักการท างานและเรียนรู้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณีได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว   
 ด้านสังคม 
 ส านักหอสมุดมีการประชาสัมพันธ์และน าเสนอผลงาน การพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณีให้แก่
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุม สัมมนา การจัดแสดง
นิทรรศการ การจัดฝึกอบรม และการเผยแพร่ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เข้าเยี่ยมชมดูงาน ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดข้อมูล
มาแล้วในข้างต้น  จึงเห็นว่า ส านักหอสมุดได้รับชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากหลากหลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ในการเป็นหน่วยงานแหล่งเรียนรู้ส าหรับต้นแบบในการน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส
มาใช้งานได้จริง ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

8. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
 ห้องสมุดจินดามณี Eco library เร่ิมเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 มีสถิติการเข้าใช้งานระบบโดย
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 5,000 ครั้งต่อเดือน ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบห้องสมุดจินดามณี Eco-library      
จากผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ จ านวน 123 คน โดยภาพรวมมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ที่ค่าเฉลี่ย 4.17 (คิดเป็น
ร้อยละ 83.44) จากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ คณะท างานฯ ได้ประชุม วางแผนและหา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบในด้านต่างๆ และผู้พัฒนาระบบได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ โดยในส่วน
ส าหรับผู้ใช้ มีการปรับแก้รูปแบบการ Login เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบข้อมูลการยืมและยืมต่อ เพิ่มรูปแบบการค้นหา
อย่างละเอียดในหน้าแรก เพิ่มเมนูรายการหนังสือที่มีสถิติการยืมสูงสุด และปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในหน้า
แสดงผลลัพธ์การค้นหา ส่วนส าหรับเจ้าหน้าที่มีการเพิ่มฟังก์ชั่นการค้นหาแบบด่วน เพิ่มฟังก์ชั่นรายงานผลในรูปแบบ
ต่างๆ และปรับแก้ช่วงระยะเวลาในการประมวลผลท าดัชนีข้อมูลให้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมจินดามณี
เกมส์ขึ้น 2 คร้ัง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการสืบค้นทรัพยากรในห้องสมุดจินดามณี Eco library ท าให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับ
การใช้งานระบบมากยิ่งขึ้นอีกด้วย  
 

9. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
 ส านักหอสมุดมีชื่อเสียงเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับจากหลายหน่วยงานผู้เยี่ยมชมดูงาน ให้เป็นแหล่งการ
เรียนรู้ส าหรบัผู้สนใจน าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัสไปใช้เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรห้องสมุด  โดยได้มี
โอกาสเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับระบบห้องสมุดจินดามณี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การใช้งานระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ ให้แก่หน่วยงาน จ านวน 12 แห่ง และคณะท างานบางคน ได้แก่  นางสาวถิรนันท์ ด ารงค์สอน               
นางสาวดลนภา แว่วศรี และนายอภิยศ เหรียญวิพัฒน์ ยังได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือพัฒนาระบบ
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ห้องสมุดอัตโนมัติของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์  นอกจากนี้ระบบห้องสมุดจินดามณียัง
ได้ขยายผลการใช้งาน โดยได้ติดตั้งระบบเพื่อใช้งานจริงที่ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ วัดปัญญานันทาราม และห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สปป.ลาว อีกด้วย   
 

10. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
นโยบายหลักของผู้บริหารที่เห็นถึงความส าคัญและสนบัสนุนการใช้โปรแกรม Open source เป็น  การพึ่งพา

ตนเองอย่างยั่งยืน  โดยผลักดันให้บุคลากรได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ความสามารถในการท างานของระบบห้องสมุดจินดา
มณี และน าพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์จากการใช้งานระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์  เพื่อช่วยในการศึกษา วิเคราะห์ 
เปรียบเทียบและพัฒนาความสามารถของระบบ และศึกษาความเป็นไปได้ ในการใช้งานจริงต่อไปในอนาคต  
นอกจากนี้ ส านักหอสมุดยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย     
ในการศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน เพื่อช่วยลดข้อผิดพลาดในการด าเนินการและลด
ระยะเวลาในการพัฒนางานได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   
 คณะท างานพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี แต่งตั้งจากบุคลากรฝ่ายต่างๆ  ของส านักหอสมุด            
ทั้งบรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ใน
การดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติเชิงพาณิชย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน การศึกษาและพัฒนาระบบโดยคณะท างานที่เป็นทั้ง
ผู้พัฒนาระบบและผู้ใช้งานระบบ ท าให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 
อีกทั้งยังมีการน าระบบที่ได้ศึกษาและพัฒนาขึ้นมาใช้งานจริง ในห้องสมุดศูนย์ความรู้ด้านการเกษตรและห้องสมุด  
Eco library ท าให้เกิดการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง และเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับบุคลากร เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการใช้งานระบบห้องสมุดจินดามณีเป็นระบบส ารองหรือทดแทนระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ 
 

11. การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
 ส านักหอสมุดมีแผนด าเนินงานที่จะพัฒนาต่อยอดระบบห้องสมุดอัตโนมัติจินดามณี เพื่อใช้เป็นระบบส ารอง
ข้อมูลส าหรับระบบห้องสมุดเชิงพาณิชย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้ทดแทนในอนาคต  
เพราะในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารแบบหน่วยงานนอกระบบราชการ ส านักหอสมุด จึงเล็งเห็นความ
จ าเป็นในการบริหารจัดการงบประมาณอันจ ากัดของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากสามารถลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานบางส่วนได้ ก็จะสามารถน าเงิน ไปลงทุนจัดซื้อทรัพยากรที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อ
หน่วยงานในปริมาณที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น 

 
น าเสนอโดย  นางสาวถิรนันท์ ด ารงสอน  : ส านักหอสมุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

97   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

 
 
 
 
 

 
1. ความเป็นมา/หลักการ 

ด้วยปัจจุบันอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ไอแพด เป็นต้น มีการใช้งานกันอย่าง
แพร่หลายและมีบทบาทเป็นอย่างมากกับชีวิตประจ าวัน เนื่องจากมีขนาดเล็ก พก พาง่าย ใช้งานสะดวก                            
มีความสามารถใกล้เคียงกับโน๊ตบุ๊ค และยังช่วยประหยัดพลังงานด้วย ดังนั้นจึงมีแอพพลิเคชั่นต่างๆ จ านวนมาก                   
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์เหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็น ด้านธุรกิจ การศึกษา การแพทย์ วิศวกรรม 
การเงิน บันเทิง เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน มีบุคลากรและนิสิตจ านวน 14,812 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 
มิ.ย. 2556) รวมถึงมีบุคคลทั้งของภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปจ านวนมากที่มีความต้องการเข้าถึงข้อมูล
สารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาให้บริการข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์เป็นหลัก 
แต่ด้วยข้อจ ากัดในเรื่องการใช้งานบางประการ เช่น ต้องมีคอมพิวเตอร์ หรือโน๊ตบุ๊ค จึงจะสามารถใช้งานได้ดี ท าให้
แอพพลิเคชั่นบางประเภทไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้ดีเท่าที่ควร โดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นที่
เหมาะสมกับการใช้งานด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือสมาร์ทโฟน 
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมา โดย
โครงการแรกนี้จะเป็นการพัฒนา ระบบน าทางภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เนื่องจาก
วิทยาเขตก าแพงแสนนั้นมีพื้นทีท่ี่กว้างมาก อีกทั้งมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างมาก การเดินทางไปยังสถานที่ตา่งๆ 
ไม่ว่าจะเป็น คณะ ส านัก สถาบัน หน่วยงานต่างๆ ฯลฯ ถ้าไม่ใช่บุคคลที่มีคุ้นเคยกับสถานที่ จะต้องอาศัยจากการ
สอบถามเป็นหลัก ท าให้เกิดความไม่สะดวกหลายประการ การสร้างระบบน าทางบนอุปกรณ์แบบพกพา จึงเป็น
ทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ใช้มีความสะดวก สามารถช่วยประหยัดเวลา และช่วยประหยัดพลังงานได้ 
นอกจากนี้แล้ว โครงการนี้ยังสามารถตอบสนองกับโครงการเที่ยวไม่ไกลไปก าแพงแสน  งานเกษตรก าแพงแสน       
หรือและการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 42 ได้เป็นอย่างดี รวมถึงโครงการอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และโครงการ
ก าลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย เนื่องจากในแต่ละปีมีบุคคลภายนอกที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ เดินทางเข้ามาภายใน   
วิทยาเขตก าแพงแสนเป็นจ านวนมาก 

 1.1 วัตถุประสงค์ 
- เพื่อเป็นโครงการน าร่องในการจัดท าแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์แบบพกพา ในการตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก 
- เพื่อช่วยอ านวยความสะดวก และช่วยเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ใช้งานได้ทันที และตรงตามความต้องการ 
- เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีความทันสมัยตลอดเวลา 
- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยียุคใหม่กับการบริการข้อมูลที่มีคุณภาพ 
- เพื่อช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาเขตอีกทางหนึ่ง 

1.2 วิธีการก าหนดแนวทาง 
  จากแนวคิดที่จะจัดท าระบบนี้ขึ้นมา จึงมีการก าหนดแนวทางของการพัฒนาดังนี้ 

- สร้างระบบน าทางที่สามารถใช้งานได้ง่ายบนสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก ทั้งบน
ระบบปฎิบัติการ Android และ IOS 

- สร้างระบบแสดงพิกัดของสถานที่บนแผนที่ ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 
- สร้างระบบการค้นหา และค านวณเส้นทางที่สัน้ที่สดุ ภายในวทิยาเขตก าแพงแสน 

ระบบน าทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน             
บนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
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1.3 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
เป้าหมายหลักของหน่วยงานในการพัฒนาโครงการนี้ เพื่อสร้างระบบน าทางภายในวิทยาเขต

ก าแพงแสน ซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถท างานได้จริง และเป็นระบบที่จะแจกฟรีให้กับสาธารณะชนได้ใช้งาน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการกับทางวิทยาเขต ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. 
ได้มีการวางแผนงานในการด าเนินการดังนี้ 

แผนงาน :   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ได้วางกรอบของแผนงานส าหรับการจัดท าระบบน า
ทางภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน บนสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาด
เล็ก ระหว่างปี 2556 จนถึงปีปัจจุบัน โดยมีช่วงเวลาของการด าเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้ 

การด าเนินงาน 
2556 – ปีปัจจุบัน 

ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. 
1. ศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาความต้องการ 
และวางแผนการด าเนินงาน 

    

- ศึกษารวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น วิเคราะห์ปญัหาและ
ความต้องการ 

- - ศึกษาหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
- วางแผนการด าเนินงาน และก าหนดขอบเขตของ

ระบบงาน 

    

2. ออกแบบและจัดท าโปรแกรม     
- ออกแบบโปรแกรมจดัเก็บข้อมลู ฐานขัอมูล และ               

การแสดงผล    
- วิเคราะหร์ะบบให้ท างานตรงตามวัตถุประสงค์  
- จดัท าโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Android และ 

IOS  

    

3. ติดต้ังระบบและ ตรวจสอบผลการท างานของระบบ     
- ติดตั้งโปรแกรมจัดเก็บข้อมลู 
- ด าเนินการจัดเก็บข้อมลูลงในฐานข้อมูล 
- ตรวจสอบการท างานของโปรแกรมจัดเก็บข้อมลู และ

โปรแกรมการแสดงผลบนระบบปฏิบัติการ Android 
และ IOS 

- แก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง 

    

4. จัดท าเอกสารคู่มือ รายงานผลการด าเนินงาน และ
การน าโปรแกรมมาใช้งานจริง 

    

- จัดท าเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ  
- จัดท ารายงานสรุปผลการใช้งานและการจัดท าระบบ

เสนอผู้บริหารทราบ 
- น าโปรแกรมมาให้บริการ 

    

5. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาโปรแกรม     
- น าผลจาการใช้งานมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

โปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น 
- พัฒนาโปรแกรมให้มคีวามทันสมยัและแกไ้ข

ข้อบกพร่องต่าง ๆ 
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2. ปัจจัยน ำเข้ำ  
ปัจจัยน าเข้าส าหรับระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ เป็นส่วนส าคัญที่จะเป็นพื้นฐานส าหรับการประมวลผล และการ

แสดงผล ซึ่งประกอบด้วย 
- ข้อมูลพิกัดของสถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 
- ข้อมูลภาพของสถานที่ตา่งๆ ภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 

3. วิธีกำรด ำเนินงำน 
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน 
เนื่องจากการพัฒนาระบบนีม้ีอยู่หลายส่วน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. จึงได้แบ่งทีมท างานออกเป็น 

3 ทีม ซึ่งประกอบไปด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของศูนย์เทคโนฯ 2 ทีม และนิสิต มก .กพส. อีก 1 ทีม โดยทีมแรก 
จะท าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการ Android ทีมที่สอง จะท าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมบนระบบปฎิบัติการ 
IOS และทีมที่สาม ท าหน้าที่เก็บข้อมูลพิกัดบนแผนที่ภายในวิทยาเขต โดยทั้งสามทีมนี้จะท างานร่วมกันและอยู่ภายใต้
การควบคุมของผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. 

3.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก. กพส. ได้บูรณาการองค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และวางแผนการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายที่ต้องการให้บรรลุผลส าเร็จ โดยการใช้วงจรคุณภาพ (PDCA) ในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นตอนกำรวำงแผน (Plan) 
- ประชุมวางแผนและแจ้งขอบเขตงานของแต่ละทีม พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินงาน 
- ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับระบบน าทางภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 
- วางแผนจัดหาเครื่องมือที่ใช้งานการพัฒนาและทดสอบการท างานของโปรแกรม 
- วางแผนในการจัดหาทีมงานในการไปจัดเก็บข้อมูลทั่ววิทยาเขต 
2. ขั้นตอนการปฎิบัต (Do) 
- ออกแบบโปรแกรมและฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูล 
- พัฒนาโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลพิกัดบนแผนที่ ติดตั้งโปรแกรมในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

และน าไปเก็บพิกัดจากสถานที่จริง 
- ทีมเก็บข้อมูล ใช้โปรแกรมดังกล่าวท าการเก็บพิกัดของสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งวิทยาเขต 
- จัดท าฐานข้อมูลส าหรับจัดเก็บข้อมูล และน าข้อมูลเก็บลงในฐานข้อมูล 
- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแสดงผลบนระบบปฎิบัติการ Android 
- ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมแสดงผลบนระบบปฎิบัติการ IOS  
3. ขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) 
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และการแสดงผลด้วยอีมูเลเตอร์ (Emulator)  บนคอมพิวเตอร์

แบบตั้งโต๊ะ 
- ตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงพิกัดจากสถานที่จริง 
- ตรวจสอบระบบน าทางจากสถานที่จริง โดยมีการทดสอบทั้งบนระบบปฎิบัติการ Android และ 

IOS 
4. ขั้นตอนการปรับปรุง (Act) 
- หลังจากแต่ละทีมพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา พบว่าการแสดงแผนที่ของวิทยาเขตก าแพงแสนบนระบบ

ปฎิบัติการ Android และ IOS มีความแตกต่างกัน จึงได้มีการวางแนวทางแก้ไขและมีการปรับปรุงใหม่ เพื่อให้การ
แสดงผลเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- จากการทดสอบการใช้งานครั้งแรกในสถานที่จริง มีการน าผลมาสรุปร่วมกันทุกทีม พบว่าควรจะมี
การปรับปรุงการออกแบบใหม่บางส่วน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกมากข้ึน 
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4. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ระบบที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะมีการแบ่งทีมกันท างาน และมีความจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์

ร่วมกันตลอดเวลา เนื่องจากจะต้องท าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นแต่ละทีมจะได้รับทราบถึงปัญหา หรือวิธีการ
แก้ไขอุปสรรคต่างๆ ร่วมกัน ท าให้เป็นการกระจายความรู้จากทีมหนึ่งไปยังอีกทีมอ่ืนๆ ได้โดยอัตโนมัติ 

นอกจากนี้แล้ว ระบบนี้เป็นสิ่งที่ท าออกมาเพื่อที่จะแจกให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี ดังนั้นจึง
เป็นการส่งเสริมการกระจายองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรสู่สาธารณชนด้วย 

5. ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
จากขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพดังที่กล่าวมาแล้วนั้น จึงสรุปผลการ

ด าเนินงานที่ส าคัญออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
1. การแสดงพิกัดปัจจุบันของผู้ใช้ 
2. การแสดงเส้นทางไปยังปลายทางที่ต้องการ 

5.1 การแสดงพิกัดปัจจบุันของผู้ใช้ 
ภายในสมาร์ทโฟน และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพานั้น จะมี GPS Detector อยู่ ซึ่งจะท า

หน้าที่ในการรับสัญญาณจากดาวเทียม โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมานี้จะท าการตรวจสอบพิกัดบนพื้นโลกจากสัญญาณ
ดาวเทียม แล้วน ามาแปรผลเป็นพิกัดบนแผนที่ของวิทยาเขตก าแพงแสน 

จากผลการทดสอบ โปรแกรมสามารถแสดงผลของต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ท าให้รู้
ว่าได้ปัจจุบันผู้ใช้อยู่ที่จุดไหนภายในวิทยาเขต อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไปบ้างไม่กี่เมตร เนื่องจากข้อจ ากัดของตัว 
Detector เอง 

จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ โดยโปรแกรมจะแสดงเป็นจุดสีน้ าเงินบนแผนที่ 
และมีวงกลมล้อมรอบเอาไว้ 

 

 
รูปท่ี 1 แสดงถึงต าแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้ 

5.2 การแสดงเส้นทางไปยังปลายทางที่ต้องการ 
การเลือกสถานที่ปลายทางที่ต้องการเดินทางไปนั้น ผู้ใช้สามารถท าได้ 2 วิธีคือ พิมพ์สถานที่

ปลายทางที่ต้องการไป (รูปที่ 2) หรือเลือกจากเมนูที่มีไว้ให้แล้ว โดยในเมนูที่ก าหนดไว้ให้นั้น จะมีการแบ่งหมวดหมู่
สถานที่ต่างๆ ภายในวิทยาเขตไว้ให้ (รูปที่ 3) เช่น หมวดของการศึกษา กีฬา ที่พัก อาหาร วิจัย เป็นต้น 
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รูปท่ี 2 แสดงการค้นหาปลายทางด้วยการพิมพ์ข้อความ 
 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงการค้นหาปลายทางจากเมนู 

เมื่อมีการเลือกปลายทางที่ต้องการแล้ว โปรแกรมจะท าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและค านวณหา
เส้นทางที่สั้นที่สุด แล้วแสดงเส้นทางที่สั้นที่สุดให้บนแผนที่  

ผลการทดสอบระบบน าทางในสถานที่จริงจากหลายๆ จุดภายในวิทยาเขต โปรแกรมทั้งบน 
Android และ IOS สามารถค านวณและแสดงเส้นทางไปยังปลายทางได้อย่างถูกต้อง ดังตัวอย่างในรูปที่ 4 
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นอกจากนี้แล้วยังมีส่วนเพิ่มเติมของการแสดงผล โดยผู้ใช้สามารถดูรูปภาพของสถานที่ปลายทางที่
ต้องการไปได้ด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก และความมั่นใจในการเดินทางได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากได้เห็นรูปภาพ
ของสถานที่ปลายทางด้วย ตัวอย่างในรูปที่ 5 

 

   
 

 รูปท่ี 5 ตัวอย่างรูปภาพของสถานท่ีปลายทาง 

6. ผลลัพธ์ความส าเร็จของการด าเนินงาน 
จากระบบที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้น จะช่วยอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ต่างๆ ภายใน  

วิทยาเขตก าแพงแสน ท าให้สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว ลดการพึ่งพาการสอบถามเส้นทางจากผู้รู้ โดยผู้ใช้สามารถ
หาเส้นทางได้เอง จากอุปกรณ์ส่วนตัวที่มีอยู่แล้ว 

นอกจากนี้แล้วระบบนี้มีการพัฒนาร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ปัญหา และ
แนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก .กพส. และนิสิตของวิทยาเขตก าแพงแสน             
ท าให้นิสิตที่มาร่วมทีมพัฒนา เข้าใจถึงการท างานจริง สามารถประยุกต์ความรู้ที่เรียนมากับงานจริงได้ ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับนิสิตที่จะได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน 

รูปท่ี 4 ตัวอย่างการแสดงเส้นทางจากต้นทางไปยังปลายทางภายในวิทยาเขตก าแพงแสน 
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7. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
จากผลการด าเนินดังที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ได้มีการทดสอบใช้งานใน

สถานที่จริง ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมานี้สามารถแสดงผลของการน าทางได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตามพบว่าการใส่
รูปภาพของสถานที่ต่างๆ ลงไปในแอพพลิเคชั่นด้วยนั้น จะท าให้แอพพลิเคชั่นมีขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นการปรับปรุงใน
อนาคต จะมีการแยกระบบฐานข้อมูลส่วนของรูปภาพออกจากตัวแอพพลิเคชั่น โดยจะสร้างฐานข้อมูลใหม่บนเครื่อง
แม่ข่ายแทน 

8. การพัฒนาปรับปรุงและการตั้งเป้าหมายในอนาคต 
ในอนาคต ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. จะท าการค้นคว้า และศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาใช้

พัฒนาระบบนี้เพิ่มเติม เพื่อให้โปรแกรมมีความทันสมัย และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้มากขึ้น ตัวอย่างเช่น 
ระบบน าทางที่สามารถแสดงผลแบบ 3 มิติ เป็นต้น 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เนื่องจากแนวทางการพัฒนาระบบนี้ให้สามารถใช้งานได้ทั้งบน Android และ IOS โดยต้องเป็นมาตรฐาน

เดียวกันนั้น พบว่ามีปัญหาในการด าเนินงานอยู่หลายประการ เนื่องจากระบบปฎิบัติการทั้งสองค่ายนี้มีการท างานที่
แตกต่างกันมาก อีกทั้งยังมีหลายเวอร์ชัน ซึ่งแต่ละเวอร์ชันก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างออกไป ท าให้การพัฒนา
โปรแกรมเป็นไปได้ค่อนข้างล าบาก ถ้าจะต้องพัฒนาระบบให้สามารถท างานได้กับทุกเวอร์ชัน ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ มก.กพส. จึงเลือกพัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับกับเวอร์ชันใหม่ๆ ก่อน เนื่องจากมีเทคโนโลยีที่ดีกว่า
และแสดงผลได้ถูกต้องมากกว่า 

นอกจากนี้แล้ว ในปัจจุบันผู้ใช้มีการใช้งานอุปกรณ์หลายรุ่น ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มก.กพส. ไม่
สามารถทดสอบโปรแกรมได้กับอุปกรณ์ทุกรุ่นที่มีอยู่ในท้องตลาด แต่ได้ทดสอบบนอุปกรณ์หลักๆ ที่นิยมใช้งานกัน
โดยทั่วไป 
 จากการทดสอบในอุปกรณ์บางรุ่น มีการแสดงผลพิกัดที่คลาดเคลื่อนไปบ้าง เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ GPS 
Detector รุ่นเก่า ซึ่งท าให้ขาดความแม่นย าในการระบุต าแหน่งไป 
 
น าเสนอโดย นายพีรยทุธ จันทร์เพ็ญงาม : ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
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ความเป็นมา/หลักการ  
บัณฑิตวิทยาลัย เป็น 1 ใน 14 คณะ ที่ จัดตั้ งตามพระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่ วนราชการของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีภารกิจในการก ากับดูแล สนับสนุนและประสานงานให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เต็มศักยภาพของแต่ละสาขา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลงานที่มี
มาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 

บัณฑิตวิทยาลัยท าหน้ าที่ ในการก ากับดู แลและใ ห้บริการการศึ กษาระดับบัณฑิ ตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต ได้แก่ บางเขน ก าแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร จ านวนนิสิตประมาณ 
12,000 คนต่อปี ตั้งแต่รับสมัครเข้าศึกษา ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับรายงานตัว ปฐมนิเทศ ก ากับดูแลมาตรฐาน
การศึกษาให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน จนส าเร็จการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556  นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยให้บริการ
ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีผู้ส าเร็จการศึกษาปีละ
ประมาณ 3,200 คน ให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจบุัน มีการปลอมแปลงปริญญาบัตร ดังแสดงในภาพที่ 1 เพื่อสมัครเข้าท างาน 
หรือเพิ่มวุฒิการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากับผู้ประกอบการและสังคมส่วนรวมทั้งภาครัฐและเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย
ได้ รับการร้ องขอจากหน่ วยงานดั งกล่ าว  ใ ห้ตรวจสอบการส า เ ร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตศึ กษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจ านวนมาก ซึ่งบางครั้งหน่วยงานมีความต้องการที่เร่งด่วน แต่เกิดความล่าช้าจาก
ขั้นตอนการตรวจสอบ โดยเฉพาะในช่วงที่บัณฑิตวิทยาลัยมีภาระงานเก่ียวกับการรับเข้าและส าเร็จการศึกษา ซึ่งอยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ท าให้การบริการของบัณฑิตวิทยาลัยแก่หน่วยงานภายนอกไม่รวดเร็ว ท าให้เสียเวลาและโอกาสของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและหน่วยงาน  

 

 
ปริญญาบัตรฉบบัปลอม 

 
 

ระบบตรวจสอบปริญญาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
บัณฑิตวิทยาลัย 

แสดงจุดที่แตกต่าง
กัน 
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ปริญญาบัตรฉบบัจริง 

        ภาพที่ 1 เปรียบเทียบปรญิญาบัตรฉบบัปลอม (ภาพบน) และปริญญาบัตรฉบบัจริง (ภาพล่าง) ปี พ.ศ.2539 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 เพื่อลดปัญหาและขั้นตอนการตรวจสอบการปลอมแปลงเอกสารที่ต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมและ

ส่งเอกสาร โดยระบบการตรวจสอบคุณวุฒิแบบเดิม บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้ปรับปรุงกระบวนการและคุณภาพของการ
บริการให้รวดเร็วขึ้น โดยเน้นให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ลดการใช้กระดาษและ
ค่าใช้จ่าย ทั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานภายนอก เมื่อน าระบบนี้มาใช้ประโยชน์ ผู้ใช้บริการสามารถ
ทราบผลคุณวุฒิทางการศึกษาได้ทันที 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้ออกแบบระบบให้บริการตรวจสอบปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา (KU-GDCS) โดยได้
พิจารณาประเภทของข้อมูลที่น าเสนอที่ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ปีการศึกษาที่เข้าศึกษาและปีที่ส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา ชื่อปริญญาบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้วในช่วงของ
การลงทะเบียนรับปริญญาบัตร หน่วยงานภายนอกสามารถตรวจสอบได้โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนจ านวน 13 
หลัก เนื่องจากหมายเลขบัตรประชาชนนั้นเป็นความลับในระดับหนึ่งและเป็นข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบภายนอกที่เป็น
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบทราบข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้ว จาก
เอกสารสมัครงานหรือเอกสารสมัครเข้าศึกษาต่อ ดังแสดงในภาพที่ 2  

 ดังนั้น ระบบตรวจสอบปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อสถาน
ประกอบการและจังหวัดที่ตั้ง โดยผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลก่อนใช้บริการจากระบบดังกล่าว นอกจากนี้ระบบยังได้
จัดเก็บข้อมูล (log file) ที่ประกอบด้วยเวลาและช่วงเวลาการใช้งานระบบ ต าแหน่งที่มาของผู้ใช้งานโดยก าหนดเป็น
หมายเลข IP (IP Address) เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบได้ หากเกิดปัญหาขึ้นและเป็นไปตามที่ข้อก าหนดที่ระบุใน
กฎหมายที่เก่ียวข้องการการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

1) รวบรวมข้อมูลผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา 2548-ปัจจุบัน 
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2) เร่ิมให้บริการตรวจสอบปริญญาปีการศึกษา 2553 (1 เมษายน 2554) 

 
 
 
 

3) ภาพรวมของระบบ KU-GDCS 

 
 
                                     ภาพที่ 2 วิธีการด าเนินงานของระบบ KU-GDCS 
 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (Work Flow)  
กระบวนการในการร้องขอเพื่อตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา ด าเนินการโดยหน่วยงานส่งเอกสารมายังบัณฑิต

วิทยาลัย พร้อมแนบคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งจะต้องใช้เวลาตั้งแต่ส่งหนังสือเดินออกจากหน่วยงานมายังบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบคุณวุฒิและตอบหนังสือกลับ และหากหน่วยงานอยู่ต่างจังหวัด อาจต้องใช้เวลาในการส่ง
หนังสือตรวจสอบคุณวุฒิเพิ่มข้ึน ดังแสดงในภาพที่ 3 
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ขั้นตอนการด าเนินการตรวจสอบหลักฐานการศึกษา 

 

 
  

 
 บัณฑิตวิทยาลัยลดภาระงานการตรวจสอบเอกสารคุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษา  และเจ้าหน้าที่สามารถ

ปฏิบัติงานอ่ืนได้ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่ากระดาษ ส่งผลให้ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ข้ันตอนการปฏิบัติงานเดมิ ใช้เวลาด าเนินการ ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ 
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1) เข้าเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบตรวจสอบปริญญา  

           
 

                                         ภาพที่ 4 แสดงภาพการเข้าใช้งานระบบ KU-GDCS 
 

2) เข้าระบบ KU-GDCS และกรอกข้อมูล ตามรูปด้านล่าง ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อบริษัท เลือกจังหวัด 
และใส่เลขบัตรประชาชนของผู้ที่ต้องการตรวจสอบ เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ภาพที่ 5 จากนั้นกด ค้นหา 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

กรอกข้อมลูหน่วยงานและจังหวดั กรอกเลขประจ าตัวประชาชน 

http://www.grad.ku.ac.th/
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3) ทราบผลการตรวจสอบคุณวฒุิ โดยแสดงข้อมูลของผู้ที่ต้องการตรวจสอบดังนี้ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิานใหม่ ทราบผลการตรวจสอบทนัท ี

                                     ภาพที่ 5 แสดงผลการสบืค้นข้อมูลผ่านระบบ KU-GDCS 

เป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต  
 บัณฑิตวิทยาลัย จะเผยแพร่ระบบดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ และเชื่อมต่อระบบ
ตรวจสอบปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา (KU-GDCS) กับ การขอหนังสือรับรองออนไลน์ (Online Graduate Request 
Forms: OGRF) กรณีที่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการต้องการเอกสารรับรองพร้อมลายเซ็น ดังแสดงในภาพที่ 6 
 

1) เข้าระบบ KU-GDCS  กดปุ่ม ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ 

 
 
 

2) แสดงแบบแจง้ความประสงค์ขอหนังสือรับรองคุณวุฒิ 



110   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

 
 

3) กรอกชื่อผู้ขอ ต าแหน่ง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ จากนั้นกดปุ่ม Submit  

 
 

4) แสดงผลการขอหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
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5) ตัวอย่างหนังสือรับรองคุณวฒุิ 
 

 
                                    ภาพที่ 6 ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองคุณวุฒิออนไลน์ 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1. เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดยบณัฑิตวิทยาลัยและน ามาใช้เป็นแห่งแรก 
2. ประหยัด สะดวก รวดเร็ว และลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา  
    ทราบผลไดท้ันที รายละเอียดคุณวุฒิการศึกษา ถูกต้อง ครบถ้วน 
3. เพิ่มโอกาสการได้รับคัดเลือกเข้าท างานให้กับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  
   จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
4. ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
5. สร้างคลังข้อมูลผู้ประกอบการ 

 
น ำเสนอโดย รศ.ดร.กัญจนา ธีระกุล : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
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ความเป็นมา/หลักการ 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการจัดการการเรียนการสอนใน

มหาวิทยาลัยที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ จัดการเรียนในรายวิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ส าหรับนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีสาขาวิชาต่างๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ระดับปริญญาตรี มี 12 ภาควิชา มี 19 
สาขาวิชา ที่ท าการเปิดสอน และมีจ านวนนิสิตที่สังกัดภายในคณะวิทยาศาสตร์ ประมาณ 2,000 คน งานบริการ
การศึกษา เป็นหน่วยงานหนึ่งภายในคณะวิทยาศาสตร์ที่มีภารกิจในการช่วยสนับสนุนงานการเรียนการสอนส าหรับ
คณาจารย์และยังเป็นหน่วยธุรการในการช่วยเหลือนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนิสิต อาทิเช่น  
รับเรื่องค าร้องต่างๆ กิจกรรม ทุนการศึกษา หลักสูตร งานวินัย และอ่ืนๆ  

ดังนั้นงานบริการศึกษาได้ปรึกษากับนิสิตที่มีความช านาญในการช่วยออกแบบ โดยการพัฒนาระบบบันทึก
และติดตามค าร้องต่างๆ แบบออนไลน์ หาวิธีการการจัดการ แนวทางการท างานแบบใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุง      
เพื่อแบ่งเบาภาระการท างานและการให้บริการนิสิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานด้านทะเบียนนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วิธีการก าหนดแผน แนวทาง แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
การจัดการข้อมูลค าร้องของนิสิต ต้องมีการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ ตรวจสอบ ค้นหาได้ง่าย และ

ต้องมีการส ารองส าเนาค าร้องของนิสิตไว้ด้วย 
ในปัจจุบันนิสิตจ านวนมากได้มีการใช้เทคโนโลยี ในการการค้นหา ข้อมูลต่างๆ ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทุกที่ 

ทุกเวลา ทางศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต ได้ตระหนักถึงความส าคัญในจุดนี้ ว่า ควรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบการบันทึกและติดตามค าร้องนิสติแบบออนไลน ์เพื่อให้นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และ บุคลากรที่เก่ียวข้อง สามารถ 
เข้าถึงแหล่งข้อมูล และติดตามสถานะค าร้องต่างๆ พร้อมทั้งสามารถดูประวัติค าร้องต่างๆ ที่ผ่านมาและยังสามารถดู
ส าเนาค าร้องนิสิตได้ ในระบบเดียวกัน   

1. เพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบระเบียบ โดยใช้การจัดเก็บในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์คณะวิทยาศาสตร์ 
2. นิสิตสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่าย ค้นหาประวัติการส่งค าร้องของนิสิตเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทุกที่  

ทุกเวลา  
3. เพื่อเป็นการลดภาระงาน งานด้านทะเบียนค าร้องนิสิต 
4. สามารถเป็นข้อมูลต่างๆ ในการวิเคราะห์ถึงความต้องการของของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูล

ในการจัดการดูแลนิสิต 
5. นิสิตสามารถตรวจสอบข้อมูลค าร้อง แบบปัจจุบันได้ และยังสามารถดาวน์โหลดส าเนาเอกสารได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบบันทึกและตดิตามค าร้องนิสติแบบออนไลน์ของศูนย์สารสนเทศ                   
และบริการนิสติคณะวทิยาศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร ์
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แผนการพัฒนาปรับปรุงระบบบันทึกและตดิตามค าร้องนิสิตแบบออนไลน์ 
ของศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิตคณะวิทยาศาสตร ์

 
                          การจัดเก็บข้อมูลค าร้องนิสิต ในไฟล์เอกสารแบบ Excel ทั่วไป 

 

                               
                     พัฒนาปรับปรงุ เป็นระบบ Excel เป็นระบบการบันทึกค าร้องนิสิต 

 

                              
พัฒนาปรับปรุงระบบการบนัทึกเป็นระบบออนไลน์ ท าให้นิสิตสามารถติดตามสถานะค าร้องไดง้า่ยขึ้นและ

เข้าถึงข้อมูลค าร้องด้วยตัวเอง 

ปัจจัยน าเข้า (Input) (งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต) 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั่วไป  
2. เครื่องพิมพ์เอกสารแบบเลเซอร์ 
3. เครื่องยิงบาร์โค้ด (ถ้ามี) 
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วิธีการด าเนินงาน  

                  
เมนู ค าสั่งช่วยในการท างาน 

Login คือ นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และเจา้หน้าที่ศนูย์สารสนเทศและบริการนสิิต สามารถเข้ามาใช้งาน ต้อง
ท าการลงทะเบียนการใช้งานระบบการบนัทึกและการติดตามค าร้องออนไลน์ ด้วย nontri password เป็นการสงวน
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่แตกต่างกัน ข้อมูลค าร้องของนิสิตมีความปลอดภัย 

นิสิต สามารถ เข้าไปดูประวัติค าร้องต่างๆ และติดตามค าร้องของนิสิตเองได้ พร้อมทั้งส าเนาเอกสารค าร้อง
ของตัวเอง 

อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถ เข้าไปดู และติดตามค าร้องของนิสติ พร้อมทั้ง เห็นส าเนาเอกสารค าร้องของนิสิต
ในความดูแลของตัวเองได ้

เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสเทศและบริการนิสิต สามารถ บนัทึกข้อมูล เปลี่ยนแปลงสถานะตา่งๆ ของค าร้อง พร้อม
ทั้งแสกนเอกสาร และอับโหลดลงในระบบเพื่อให้นิสิตสามารถรับรู้ข่าวสารแบบปัจจุบนัได้ 

ค าร้องของฉัน คือ ช่องทางให้นิสิต สามารถเข้าไปดู พร้อมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประวัติค าร้องส่วนตัว
ของนิสิตเอง  

ค าร้องใหม่ คือ เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ เข้าไปกรอกข้อมูลค าร้องของนิสิต เมื่อนิสิตมาส่ง
เอกสารค าร้องต่างๆ และเจ้าหน้าที่จะท าการบันทึกพร้อมทั้งออกบาร์โค้ด และคิวอาร์โค้ดให้นิสิต  

     
 

 การบันทึกค าร้องของนิสิต เลือกบันทึกค าร้องใหม่ กรอกรหัสนิสิตเพื่อค้นหา 
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                                       แล้วบันทึกข้อมูล เรื่องค ำร้อง ท ำกำร กด บันทึกข้อมูล 
 

             

เมื่อท าการบันทึกค าร้องแล้ว ก็ท าการออกแถบประทับรับค าร้องด้วยบาร์โค้ด และออกแบบคิวอาร์โค้ด เพื่อประโยชน์
ในการติดตามค าร้องโดยอุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน  
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ระบบก็จะท าการแสดงภาพตัวอย่างให้เห็นว่า แถบบาร์โค้ดเลขรับค าร้องด้านบน และ คิวอาร์โค้ดด้านล่างของ
แบบฟอร์มค าร้อง 

                          

ท าการพิมพ์แถบบาร์โค้ดเลข และคิวอาร์ลงในแบบฟอร์มค าร้องเมื่อผ่านการพิมพ์แล้ว ก็จะได้เอกสาร ดังลักษณะ
ดังกล่าว  ถ่ายเอกสาร ส าเนาให้นิสิตผู้มาขอรับบริการ เอกสารฉบับจริง เสนอท่านคณบดีเพื่อพิจารณาต่อไป 
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เมื่อค าร้องผ่านการอนุมัติ แล้วท าการสแกนเอกสารเก็บไว้ในระบบและลงบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานะของค าร้องใน
ระบบ 

                           
การบันทึกการเปลีย่นแปลงสถานะของค าร้องต่างๆ นิสิตผู้มาขอรับบริการจะสามารถรับทราบว่าสถานะของค าร้องเป็น
อย่างไร และนิสิตสามารถดูส าเนาเอกสารของตัวเองได้ ดาวน์โหลดเอกสารได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา ทุกสถานที่ 

                     
ระบบสามารถแสดงผลประวัติค าร้องต่างๆ ตามความต้องการของเจ้าหน้าที่ได้ ท าให้เกิดความสะดวกสบาย ในการ
บริหารจัดการข้อมูล  
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ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

                                       นิสิตสง่ค าร้องต่างๆ ที่ศูนยส์ารสนเทศและบริการนิสิต 
 
                         เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความถูกต้องของค าร้องนิสิต  

 
     เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูลลงในระบบค าร้องออนไลน์ พร้อมออกส าเนาค าร้อง ให้นิสิตเสนอคณบดีเพื่อโปรดพิจารณา 

 
                                           คณบดีพิจารณา 
 
                   บันทึกการเปลีย่นแปลงข้อมูลเพิ่มเติมในระบบค าร้องออนไลน์ 
 

           สแกนเอกสาร พร้อมทั้งอับโหลดส าเนาเอกสารไว้ในระบบ นสิิตสามารถติดตาม ดูส าเนาได้ทุกที่ ทุกเวลา 
 
                     ส่งเอกสารฉบบัจริงไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ต่อไป  

การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เมื่อนิสิตมาติดต่อ ขอรับบริการ และส่งค าร้อง เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศท าการแนะน านิสิตเกี่ยวกับ      

การตรวจสอบและติดตามสถานะค าร้องให้กับนิสิตด้วยระบบบันทึกและติดตามค าร้องแบบออนไลน์  ท าให้นิสิต      
เกิดความพึงพอใจและประทับใจ ในการให้บริการ รวมไปถึงรับฟังความคิดเห็นของนิสิตผู้มารับบริกา รจากศูนย์
สารสนเทศและบริการนิสิต เพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบให้สามารถท างานได้ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต  
จากการสอบถามความพึงพอใจ จากนิสิตผู้มารับบริการ อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลง านทะเบียน     

ค าร้องนิสิต มีความประทับใจในระบบบันทึกและติดตามค าร้องนิสิต ลดภารงานด้านงานทะเบียนได้จริง ค้นหาประวัติ
ค าร้องได้ง่าย การจัดเก็บเป็นระบบเป็นระเบียบ สามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ดูสถานะค าร้องต่างๆ ได้ง่ายทุกที่              
ทุกเวลา มีการส ารองส าเนาเอกสารลงในระบบฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของทางคณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูลไม่สูญหาย ใช้งาน
ได้ง่าย  มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว  

ทั้งนี้ ได้น าข้อมูลเผยแพร่ แก่นักวิชาการศึกษาคณะต่างๆ เพื่อระดมความคิดเห็น ประสานความร่วมมือ
ระหว่างคณะ สร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน และออกแบบระบบบันทึกค าร้องออนไลน์ที่สามารถใช้งานได้ทุกคณะ 
ก่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างคณะ เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางนิสิต และมหาวิทยาลัย  

ผลการด าเนินงาน (Output)  
จากการสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่นิสิต มีความพึงพอใจ ผู้มารับบริการ เช่น 
วิทยากร นิสิตชื่นชอบและประทับใจในการให้บริการของระบบบันทึกและติดตามค าร้องแบบออนไลน์เข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตรวจสอบสถานะตัวเองได้เลย และมีการส ารองส าเนาค าร้องต่างๆ ไว้ในระบบ สามารถดึง
ข้อมูลได้ทุก สามารถดูข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟนได้เลย 

อาจารย์ที่ปรึกษา มีความประทับใจระบบบนัทึกและติดตามค าร้องแบบออนไลน์ สามารถเข้าดูประวัติค าร้อง
นิสิตในความดูแลของตัวเองได้ทุกคน และมีการจัดเก็บสถิติค าร้องไว้ตั้งแต่รับเข้าศึกษาจนถึงจบการศึกษา ค้นหา      
ค าร้องได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ด าเนินการได้ด้วยตัวเอง  
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เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต ลดภาระงานด้านงานทะเบียนลงได้มาก ค้นหาประวัติค าร้อง           
ได้ง่าย การจัดเก็บเป็นระบบสามารถเรียกดูค าร้องต่างๆ ได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา มีการส ารองส าเนาเอกสารลงในระบบ
ฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของทางคณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูลไม่สูญหาย ใช้งานได้ง่าย  มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว    

1. การจัดการข้อมูลไปเป็นอย่างมีระบบ สะดวกสบายยิ่งขึ้น 
2. ข้อมูลไม่สูญหาย 
3. สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับ การท างาน หรือการติดตามค าร้องได้ง่าย เนื่องจากมีการส ารองส าเนา

เอกสารไว้ในระบบเลย 
4. ลดภาระงานได้จริง ไม่ต้องท างานซ้ าซ้อน 
5. ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน จัดเก็บและดึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกต่อการท างานในด้านสรุปผลและ

แผนนโยบาย 
6. นิสิตสามารถติดตามค าร้องด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา  
7. สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล มีความปลอดภัย เพราะใช้ Nontri Password ในการเข้าถึงระบบ 

ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน (ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน) 
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร เป็นอุปกรณ์พื้นฐานโดยทั่วไป ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
2. การออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกและติดตามค าร้องออนไลน์เป็นการพัฒนาปรับปรุงจากเจ้าหน้าที่

ผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานทะเบียนนิสิต และนิสิตที่มีความรู้ความสามารถช่วยกันพัฒนาปรับปรุงระบบกันเอง     
ตามการใช้งานจริง ไม่ได้จัดจ้าง ท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการการออกแบบและพัฒนาระบบ  

ตัวบ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
1. การจัดการข้อมูลไปเป็นอย่างมีระบบ สะดวกสบายยิ่งขึ้น 
2. ข้อมูลไม่สูญหาย มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์คณะวิทยาศาสตร์ 
3. สามารถตรวจสอบ หรือการติดตามค าร้อง ได้ง่าย สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารทั่วไปเข้าถึงได้เลย 
4. ลดภาระงานได้จริง กระบวนการท างานไม่ซับซ้อน 
5. ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน จัดเก็บและดึงข้อมูลได้ง่าย สะดวกต่อการท างานในด้านสรุปผลและ

แผนนโยบาย 
6. สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล มีความปลอดภัย เพราะใช้ Nontri Password ในการเข้าถึงระบบ 
7. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการออกแบบและพัฒนาระบบ  
8. รับฟังความคิดเห็น จากส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ  

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
1. นิสิตผู้มารับบริการ อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลงานทะเบียนค าร้องนิสิต มีความประทับใจในระบบ

บันทึกและติดตามค าร้องนิสิต ลดภาระงานด้านงานทะเบียนได้จริง ค้นหาประวัติค าร้องได้ง่าย การจัดเก็บเป็นระบบ
เป็นระเบียบ สามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน ดูสถานะค าร้องต่างๆ  ได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา มีการส ารองส าเนาเอกสารลง
ในระบบฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ของทางคณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูลไม่สูญหาย ใช้งานได้ง่าย  มีความสะดวกสบาย รวดเร็ว  

2. รับฟังความคิดเห็น ปัญหา ข้อเสนอแนะ จากนิสิต คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ส่วนต่างๆ เพื่อการพัฒนา 
ปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ 

3. อุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นอุปกรณ์พื้นฐานตามส านักงาน ท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประหยัดทรัพยากร 
และ ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

4. การออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกและติดตามค าร้องออนไลน์เป็นการพัฒนาปรับปรุงจากเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลรับผิดชอบในส่วนงานทะเบียนนิสิต และนิสิตที่มีความรู้ความสามารถช่วยกันพัฒนาปรับปรุงระบบกันเอง ตาม
ความใช้งานจริง ไม่ได้จัดจ้าง ท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการการออกแบบและพัฒนาระบบ 

น าเสนอโดย นายชนินทร โสรถาวร  :  คณะวิทยาศาสตร์ 
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ประเภทที่ 4  
 การพัฒนาหนว่ยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 

รางวัลระดับดีเยี่ยม จ านวน 2 ผลงาน 

 สถานพยาบาล มก. ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
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ความสําคัญของการจัดทําผลงานการจัดการความรู้ 
สถานพยาบาลเป็นหน่วยงานที่บริการทางด้านสาธารณสุข มีลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องใช้ความรู้ทั้ง

ทางทฤษฎี และประสบการณ์ในการท างานของแต่ละบุคคล แต่ละสายงาน  
เมื่อบุคลากรเกษียณหรือออกจากงาน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการให้บริการ ไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่

บุคลากรรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดอุปสรรคในการให้บริการและคุณภาพการบริการ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความไว้วางใจและความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

สถานพยาบาลจึงเล็งเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานขึ้น เพื่อสามารถน ามาใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพของบริการ ตลอดจนเสริมสร้างความไว้วางใจและความต่อเนื่องในการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะช่วยเกื้อหนุนหน่วยงาน ให้มีศักยภาพในอนาคต จึงได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้ โดยมุ่งให้
เกิดวัฏจักรการถ่ายทอดความรู้ และทักษะต่างๆ พัฒนาความเข้าใจในความรู้ต่างๆ จัดเก็บ รวบรวม และสังเคราะห์
ความรู้ ผ่านการด าเนินการจัดการความรู้ ตามแบบ CSRM Model เพื่อให้เกิดการไหลเวียนในองค์ความรู้ ระหว่าง 
Tacit Knowledge  และ  Explicit Knowledge 

แนวคิดการจัดการความรู ้
แนวทางในการแก้ปัญหาองค์ความรู้ที่จากไปตามการเกษียณหรือออกจากงาน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์

ในการให้บริการ ไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่บุคลากรรุ่นใหม่ได้ อุปสรรคในการให้บริการและคุณภาพการบริการ 
ตลอดจนความไว้วางใจและความต่อเนื่องในการให้บริการเหล่านี้ สถานพยาบาลได้จัดท ารูปแบบการจัดการความรู้ของ
สถานพยาบาลที่สอดคล้องกับภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กร เป็นความรู้ที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน และเป็นความรู้ที่มีความส าคัญ    ในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยก าหนดนิยาม วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และแม่แบบการ
จัดการความรู้ข้ึนดังนี้ 

นิยามการจัดการความรู้สําหรับสถานพยาบาล (KM Definition) คือ การจัดการความรู้ส าหรับ
สถานพยาบาล หมายถึง การสั่งสมพัฒนาความรู้และถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ทางการบริการของบุคลากรให้
เรียนรู้ได้ง่ายและน าไปปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน เพื่อเกื้อหนุนความพึงพอใจขั้นสูงของผู้รับบริการและพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการด้านการบริการอันทรงคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้สําหรับสถานพยาบาล (KM Vision) คือ สั่งสม เรียนรู้ ถ่ายทอด พัฒนา
กระบวนการ เพื่อการบริการและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ไว้วางใจ 

กลยุทธ์องค์กรและกลยุทธ์ทางการจัดการความรู้ (Corporate Strategy and KM Strategy) 
 เนื่องจากสถานพยาบาลเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์อย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน
วิชาชีพ ดังนั้นประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้รับบริการถือเป็นสิ่งส าคัญ กลยุทธ์ที่น ามาใช้ในหน่วยงานได้แก่ 
Operational Effectiveness Strategy และ Customer Oriented Strategy 

เพื่อให้กลยุทธ์ทางการจัดการความรู้สนองต่อกลยุทธ์ขององค์กร จึงได้วางกลยุทธ์ทางการจัดการความรู้ (KM 
Strategy) ไว้โดยใช้ แนวคิดของ Hansen โดยมุ่งความส าคัญทางด้านความรู้แฝง Tacit knowledge ได้แก่ ทักษะ 
ประสบการณ์ (Personalization 80%) และให้ความส าคัญด้านความรู้เชิงประจักษ์ เช่น กระบวนการปฏิบัติงาน
รองลงมา (Codification 20%) ภายใต้รูปแบบ KM Model ดังภาพ 

การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มคุณภาพบริการและความไว้วางใจ 
(KM for better quality of service and higher reliability) 

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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แม่แบบการจัดการความรู้ 

 
 นอกจากนี้สถานพยาบาลได้ระดมความคิดเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน อุปสรรค เพื่อให้รุดหน้าในการ
พัฒนาการจัดการความรู้ในองค์กรดังนี้ 

ปัจจัยสนับสนุน (Facilitator) 
• มีการจัดพื้นที่พูดคุย ห้องประชุม/ห้องcommon/ห้องER 
• สามารถเชิญวิทยากรหรือค้นข้อมูลผ่านทรัพยากรสารสนเทศของสถานพยาบาลได้ 
• มีงบประมาณส าหรับสนับสนุนการจัดท า KM  
• ฝ่ายบริหาร : มีบุคลากรที่มีความช านาญ มีประสบการณ์เป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญ 
• ฝ่ายการพยาบาล : บุคลากรหลายคนมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน สามารถถ่ายทอดประสบการณ์สู่ทุก

คนได้ / บุคลกรมีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน โดยไม่หวงความรู้นั้นไว้คนเดียว 
• ฝ่ายทันตกรรม : สามารถใช้เทคโนโลยี เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างฝ่ายได้ 
• ฝ่ายเภสัชกรรม : มีพื้นที่ในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ หลายรูปแบบ ทั้งสถานที่จริง และพื้นที่เสมือน เช่น 

internet หรือ intranet / ผู้บริหารให้การสนับสนุนในการแลกเปลี่ยนความรู้  
• ฝ่ายการแพทย์ : มีบุคลากรที่มีความช านาญในการด าเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ ท าให้สามารถแลกเปลี่ยน

ความรู้ได้ง่ายขึ้น 
อุปสรรค (Barrier) 
• บุคลากรยังมีทัศนคติว่า KM ไม่อยู่ในงานประจ า 
• เนื่องจากหน่วยงานจ าเป็นต้องให้บริการโดยมีช่วงเวลาปิดให้บริการน้อยที่สุด ดังนั้นเวลาที่ไม่ตรงกันของแต่

ละบุคลากรที่เข้าเวร ท าให้ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบเดียวกัน พร้อมๆ กันได้ 
• ฝ่ายบริหาร: บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดด าเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ 
• ฝ่ายการพยาบาล : บุคลากรไม่ชอบเขียน ไม่ชอบการจดบันทึกความรู้ที่ได้รับใหม่ๆ  
• ฝ่ายทันตกรรม : บุคลากรในสถานพยาบาล ยังขาดความรู้ และความเข้าใจใน KM 
• ฝ่ายเภสัชกรรม : บุคลากรยังมีความเข้าใจในเร่ือง การจัดการความรู้น้อย 
• ฝ่ายการแพทย์ : การจัดการความรู้ยังไม่เป็นระบบ ระเบียบอย่างถูกต้อง 
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การดําเนนิงานจัดการความรู้ 

การจัดทําแผนและดําเนินการตามแผน CSRM Model 
การด าเนินการเพื่อให้สถานพยาบาล เป็น Learning organization มีความส าคัญในระบบบริหารจัดการ

คุณภาพแบบ TQM สถานพยาบาลมีพัฒนาการในการจัดการความรู้ อย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีการพัฒนารูปแบบ
ของการจัดการความรู้หลากรูปแบบ โดยยังไม่สามารถคงรูปแบบใดๆ ได้ เท่าที่ด าเนินการมาตลอด 10 ปี 
 ในปีงบประมาณ 2556 คณะท างานการจัดการความรู้ ได้มีการทดลองด าเนินการจัดกาความรู้ตามวงจร SECI 
โดยมีการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสถานที่ปฏิบัติงานจริงของแต่ละฝ่าย และใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ 2
ประการดังนี้ 1) codification ส าหรับการจัดการความรู้ใน กระบวนงาน และวิธีปฏิบัติ 2) personalization ส าหรับ
การจัดการความรู้ใน tacit knowledge และเพื่อเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สถานพยาบาลได้ปรับรูปแบบ
จากวงจร SECI มาเป็นวงจร CSRM ในเวลาต่อมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในปีงบประมาณ 2557 คณะท างานการจัดการความรู้ ไดน้ าการจัดการความรู้ตามแบบ CSRM Model เข้า
มาใช้ โดยอาศัยการปูรากฐานตลอดจนสร้างเจตคติที่ดีต่อการจดัการความรู้ในองค์กร ที่สั่งสมบม่เพาะเร่ือยมา ให้แต่
ละฝา่ยงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก าหนดหัวข้อที่สามารถมุ่งสู่การเพิ่มคุณภาพบริการและความไว้วางใจ (better 
quality of service and higher reliability) ผ่านกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ 5W1H ประกอบด้วย WHO ใคร 
WHAT ท าอะไร WHERE ที่ไหน WHEN เมื่อใด WHY เพราะอะไร HOW อย่างไร 

และส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ที่ไดร้ับการถอด แลกเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ และบ ารุงรักษา ถึง 9 องคค์วามรู้ ซึ่ง
เกินความคาดหมายตามดัชนีชี้วดัการจัดการความรู้ที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ มีการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้ไปใช้
กับการปฎิบัติงานจริง และใช้กบับุคลากรบรรจุใหม่ที่ยังขาดประสบการณ์ องค์ความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการจัดการ
ความรู้ ได้บรรจุลงในคู่มือปฏิบตัิงาน ระบบอินทราเนต ตลอดจนมีการน าความรู้ทีไ่ด้เข้าไปปรบัปรุงกระบวนการตาม
คู่มือปฏิบัติงาน เช่น  
 ปีงบประมาณ 2556 

ฝ่ายบริหาร กระบวนการตรวจสขุภาพประจ าปี 
ฝ่ายเภสัชกรรม คู่มือการปฏิบัตงิานเภสชักรรมเบื้องต้นส าหรับเจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานทีไ่ม่ใช่สายวิชาชีพ 
ฝ่ายการพยาบาล การตรวจคลืน่ไฟฟา้หัวใจ (EKG) 
ฝ่ายการแพทย์ คู่มือการใช้เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีโลหิตและปสัสาวะในห้องปฏบิัตกิาร 
ฝ่ายทนัตกรรม เทคนิคการ X-ray ทางทนัตกรรมที่ถูกต้อง 

 ปีงบประมาณ 2557 
ฝ่ายทนัตกรรม การใช้เครื่องทดสอบความมีชวีิตของฟัน 
ฝ่ายการแพทย์ การตรวจร่างกายและแนวทางการรักษาผู้ป่วยทีม่ีความผิดปกตบิริเวณกระดูกต้นคอ 
ฝ่ายการพยาบาล การท าให้อุปกรณ์การแพทย์ปราศจากเชื้อ 
ฝ่ายเภสัชกรรม การเก็บรักษายาอย่างถูกวิธี 

ปรับวงจรการ
จัดการความรู้จาก 
SECI   

model เป็น 
CSRM 

model เพื่อ
เป็นไปตามแบบ
แผนมหาวิทยาลัย 
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องค์ความรู้ที่ได้มาจากกระบวนการจัดการความรู้ 
 การปฏิบัติการจดัการความรู้ (KM Practices) จะเน้นการถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ ที่มีในตน โดย
แบ่งเป็นสามระดบั ดังนี ้

ภายในฝา่ย  ก าหนดหัวข้อเพื่อพัฒนาศักยภาพพูดคุยกัน 
ระหว่างฝ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อที่สนใจในแต่ละปปีัจจบุัน 

วิธีการด าเนินการโครงการ 
ผู้อ านวยการประชุมท าความเข้าใจการด าเนนิโครงการ ประจ าปี 2556 และ 2557 
1. บุคลากรภายในฝ่าย  ด าเนนิการจัดการองค์ความรู้ตามสายงาน  ตาม CSRM model ทุกวันศกุร์ที่ 1  

และ 3 หรือ 4 ของเดือน ตามความเหมาะสม เวลา 12.00 น. – 13.00 น. 
2. ติดตามความกา้วหน้า ในการจดัการความรู้ของฝ่าย  
3. ประธานคณะด าเนินการจัดการความรู้ สรุปผลการด าเนนิกิจกรรม และกรรมการแต่ละฝ่าย 

น าเสนอองค์ความรู้ทีไ่ด้ จัดท ารายงานการจัดการความรู้ตามสายงาน 
ซึ่งกระบวนการจัดความรู้ในองค์กรแต่ละองค์ความรู้สามารถใชแ้บบจ าลองจากหลายส านักเข้ามาใช้ในการ

ด าเนินวัฏจักรความรูไ้ด้ ในทีน่ี้จะเป็นการด าเนินกระบวนการจดัการความรู้ตามแนวทาง CSRM Model จ าแนกได้เป็น
สี่วงจรคือ การถอดความรู ้(Capture) การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(Share) การน าความรู้ไปใช้ (Reuse) การบ ารุงรักษา
ความรู ้(Maintain) นอกจากนี้ได้จัดท าแผน และด าเนนิการตามแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงครบทุกขั้นตอน 
 

 
 

21 

กระบวนการจัดการความรูต้ามแนวทาง CSRM Model 
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แผนการด าเนินโครงการ 
 

การด าเนินการ 2555 2556 ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขออนุมัติโครงการ             ผู้อ านวยการ 
ชี้แจงการด าเนิน
โครงการ 

 23           ผู้อ านวยการ 

ด าเนินการจัดการความรู ้ระดบัฝ่าย 
1.ด าเนินการจัดการ
ความรู้ ระดับฝ่าย 

  7    
/ 28 

4    
/ 18 

1    
/ 15 

1    
/ 15 

5    
/ 19 

3 
/17 

7  
/21 

5  
/19 

2    
/ 16 

6     
/ 20 

หัวหน้าฝา่ย 

2.ติดตาม ผลการ
จัดการความรู้ระดับ
ฝ่าย 

    22     26   คกก KM  

จัดท ารายงาน และ
ประเมินผลการจัดการ
ความรู้ประจ าปี
งบประมาณ๒๕๕๖ 

           30 คกก KM  

 
การด าเนินการ 2556 2557 ผู้รับผิดชอบ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ขออนุมัติโครงการ             ผู้อ านวยการ 
ชี้แจงการด าเนนิ
โครงการ 

 29           ผู้อ านวยการ 

ด าเนินการจัดการความรู ้ระดบัฝ่าย 
1.ด าเนินการจัดการ
ความรู้  

  6    
/ 20 

3    
/ 17 

7    
/ 21 

7    
/ 21 

4    
/ 18 

9  
/23 

6  
/20 

4  
/18 

8    
/ 22 

5     
/ 19 

หัวหน้าฝา่ย 

2.ติดตาม การจัดการ
ความรู้ 

    28        คกก KM  

3.สรุปผลด าเนิน
กิจกรรมและประมวล
องค์ความรู ้

           26 คกก KM  

 

ตัวชี้วัด ผลส าเร็จโครงการ  
• ความพึงพอใจผู้รับบริการ  (ในปี56 ระดับดี >=3.5/5 และ ปี 57 >=3.75/5)  

ผลด าเนนิการ  ผลส ารวจ ระดับความพึงพอใจ ป5ี6 ได้ 4.25 และป5ี7 ได้ 4.28  
• การเก็บบันทึกความรู้ในฝ่ายครบกระบวนการ SECI (>=1 เร่ืองต่อปี)  

ผลด าเนนิการ  ทุกฝา่ยมีการด าเนินกิจกรรมตามวงจร โดยภายหลัง ปรับใช้เปน็  CSRM model รวม 5 เร่ือง 
ในปี 56 และ  4 เร่ืองในปี 57 รวมทั้งสิ้น 9 เร่ือง 

• การน าความรูไ้ปใช้ในการปฏบิัตงิานบริการ (>=1 เร่ืองต่อปี)  
ผลด าเนนิการ  ทุกฝา่ยมีการน าความรู้ไปใช้  รวม 9 เร่ือง  

ผลที่ได้รบั  
• บุคลากรมีพัฒนาความเข้าใจ ในความรู้ต่างๆ  
• ผู้รับบริการ  ได้รบับริการที่มีคณุภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ  
• สถานพยาบาล เปน็หน่วยงานแห่งการเรียนรู้  

 จากผล แผน ดัชนีชี้วัด ดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการน าไป ใช้งานจริงและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร 
ผู้รับบริการอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ส่งต่อการน าความรู้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้               
อันประโยชน์แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 
น าเสนอโดย นายภัฏฏ์ วงษ์จนิดา : สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามภารกิจของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีภารกิจหลักในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการน า

ผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ การฝึกอบรม 
การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ การเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพื้นที่ และการส่งเสริมเผยแพร่ผ่าน
สื่อต่าง ๆ เป็นต้น โดยเฉพาะทางด้านการจัดฝึกอบรมส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีผลงานการฝึกอบรมไม่
ต่ ากว่า 33 หลักสูตรต่อปี มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวนประมาณ 3,300 คนต่อปี ดังนั้นการพัฒนาเพื่อเพิ่ มศักยภาพ
ด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากร จึงนับว่ามีความจ าเป็นและส าคัญยิ่ง ส าหรับแนวทางหรือ
วิธีการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว มีหลายวิธีด้วยกันคือ การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสอนงานระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่างเพื่อนร่วมงาน และระหว่างรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทั้งภายในและภายนอก ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน  
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร ส าหรับการจัดการความรู้ เรื่องการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
เป็นวิธีการหนึ่งในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากรของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน เพื่อจะ
ได้น าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และยกระดับการปฏิบัติงานของบุคลากรผู้รับผิดชอบในการด าเนินการจัดฝึกอบรม  
รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายและ
ทิศทางการให้บริการวิชาการแก่สังคม องค์กร และผู้รับบริการของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
 

ความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการด าเนินงานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการฝึกอบรม 

แต่องค์ความรู้ดังกล่าวที่มีอยู่ยังกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร ยังไม่มีการน ามาพัฒนาให้เป็นระบบ 
เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองได้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง ดังนั้น
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานบคุลากรจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร 
ในการจัดการความรู้ภายในองค์กรของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีวัตถุประสงค์ส าคัญ เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานที่ได้
ท างานร่วมกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง  ได้มีโอกาสแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์จากการท างานซึ่ง
กันและกัน รวมทั้งการเสาะแสวงหาความรู้จากผู้ที่มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ถ่ายทอดสู่บุคลากร  เพื่อให้
การท างานบรรลุผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานที่มีการหมุนเวียน
ของบุคลากรในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก รวมทั้งมีบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาปฏิบัติงานจ านวนมาก การถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่จึงมีความส าคัญและเร่งด่วน โดยเฉพาะการจัดการความรู้ เรื่องการบริหาร
จัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโครงการหนึ่งที่มีการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ให้มีการด าเนินการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่บุคลากรเป็นล าดับแรก 
เนื่องจาก การจัดฝึกอบรมแต่ละโครงการหรือแต่ละหลักสูตรมีกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น  

โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ  กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน  กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
โครงการฝึกอบรมนานาชาติ กลุ่ม เป้าหมาย คือ ผู้ อบรมทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนจาก

ต่างประเทศ 
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ บุคลากรจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนการบริหาร

การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
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จัดการโครงการฝึกอบรมที่ถูกต้อง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ตระหนักถึงความส าคัญความจ าเป็น
เร่งด่วนจึงได้จัดการความรู้เรื่อง การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 
 

การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผน CSRM Model 
การถอดความรู้  
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มอบหมายให้ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบ  

ในการถอดองค์ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดขั้นตอนการถอด
ความรู้ไว้ดังนี้ 

1. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งวิชาการต่าง ๆ เช่น เอกสาร คู่มือการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม และ
องค์ความรู้จากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. การส ารวจปัญหาและความต้องการความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมของบุคลากร 
เพื่อก าหนดหัวข้อ และวิธีการจัดการความรู้  

3. ประชุมสกัดความรู้ และถอดองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมร่วมกันระหว่าง
วิทยากรและบุคลากรของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 

3.1 การเตรียมทีม ได้แก่ คนตั้งค าถามหรือโจทย์ ผู้จดบันทึกและจับประเด็น รวมทั้งผู้สนใจร่วมใน
การถอดองค์ความรู้จากบทเรียนที่ผ่านการปฏิบัติจริง และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ  

3.2 การเตรียมอุปกรณ์ สมุดบันทึก ปากกา เทปบันทึกเสียง กล้องวีดิทัศน์ กล้องบันทึกภาพ เพื่อใช้
ประกอบในการถอดองค์ความรู้ และเผยแพร่ให้กับบุคลากรผู้สนใจ 

3.3 เตรียมกรอบเนื้อหา/ประเด็น ขั้นตอนนี้ เป็นการก าหนดหัวข้อเนื้อหาต่างๆ ที่จะน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความรู้ 

4. การด าเนินการถอดความรู้  เป็นการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย วิธีการและเทคนิคการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
งบประมาณค่าใช้จ่าย และก าหนดวัน เวลาในการจัดการความรู้ เป็นต้น 

จากการประชุมฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมเพื่อถอดองค์ความรู้ในวันที่  8 มีนาคม 2556              
ได้ด าเนินการถอดความรู้ในการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานทางด้านการบริหารจัดโครงการฝึกอบรม
ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน เรื่อง การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ  พบว่า 
ประเด็นหรือหัวข้อองค์ความรู้ที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีจ านวน 4 องค์ความรู้ย่อย ดังนี้ 

1. เทคนิคการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
2. เทคนิคการสร้างและพฒันาหลักสูตรฝึกอบรม 
3. เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม 
4. เทคนิคการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 
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 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 หลังจากได้มีการถอดความรู้เพื่อรวบรวมและหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายว่ามีความสนใจประเด็น
ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทางด้านการจัดฝึกอบรมร่วมกัน   เพื่อจะได้ทราบจ านวนของกลุ่มเป้าหมายที่
ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพื่อสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติร่วมกัน ทั้ง 4 องค์ความรู้ 
พร้อมกับก าหนดแผนการด าเนินงานดังนี้ 

1. เทคนิคการหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม  เพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริง วิทยากรผู้ท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ คือ ผศ.รัตนา  อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ซึ่งจัดจ านวน 3 ครั้ง จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 14 คน ประเด็นส าคัญคือ 
การศึกษา การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย เพื่อค้นหาความจ าเป็นหรือความต้องการในการ
ฝึกอบรมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  รวมทั้งการออกแบบและสร้างเครื่องมือในการหาความจ าเป็นการฝึกอบรม เพื่อให้
ทราบถึงหลักสูตรฝึกอบรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอย่าง
แท้จริงและทันสถานการณ์ กิจกรรมประชุมบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม 
ในวันที่ 11 มีนาคม 2556 วันที่ 3 เมษายน 2556 และวันที่ 26 เมษายน 2556 

 

   

2. เทคนิคการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเกี่ยวกับการสร้าง
หลักสูตรฝึกอบรมขึ้นใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย สามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ซึ่งจัดจ านวน 2 ครั้ง จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 18 คน ประเด็นส าคัญในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่ การวางแผนหลักสูตร จัดท าหลักสูตรหรือยกร่างหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้หรือ         
การน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินหลักสูตร ในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและมีความ
ทันสมัย และทันสถานการณ์ การวางแผนจัดท าหรือยกร่างหลักสูตร ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน                  
การก าหนดจุดมุ่งหมาย การก าหนดขอบเขตเนื้อหาวิชา การจัดเรียงล าดับความส าคัญของเนื้อหาวิชาการเรียนรู้               
การก าหนดรูปแบบ วิธีการถ่ายทอด การก าหนดและสรรหาวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการถ่ายทอดแต่ละ
หัวข้อวิชาอย่างเหมาะสม การประเมินผล การพิจารณางบประมาณด าเนินงาน การออกแบบเครื่องมือประเมินผล
หลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้การมอบหมายบุคลากรแต่ละคนให้สร้างพัฒนาหลักสูตรขึ้นมานั้น 
จะต้องจัดสาระการเรียนรู้ตามความต้องการ ความถนัด ความสนใจของบุคลากรแต่ละคนด้วย กิจกรรมประชุม
บุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมในวันที่ 30 เมษายน 2556 และวันที่ 7 
พฤษภาคม 2556 
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3. เทคนิคการบริหารโครงการฝึกอบรม เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มผลผลิต และให้เกิดผลส าเร็จต่อเป้าหมายของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก าแพงแสน วิทยากรผู้ให้ความรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก าแพงแสน นายสนธยา มณฑาสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน และนางรุ่งรัตนา   
ฉ่ าสิงห์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 22  คน ซึ่งจัดจ านวน 3 ครั้ง ประเด็น
ส าคัญคือ การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ส าคัญที่ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ และความช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จัดขึ้น ตลอดจนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ท าให้การด าเนินการจัดฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ 
ด้านวิทยากร เนื้อหาสาระ การบริหารจัดการนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการอย่างมีระบบ จึงมีความจ าเปน็
อย่างยิ่งที่ผู้รับผิดชอบจัดการโครงการฝึกอบรมต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการฝึกอบรม หลักการบริหาร
จัดการงานฝึกอบรม เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการก่อนฝึกอบรม ระหว่างการจัดฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรมได้อย่าง
ถ่องแท้และครบถ้วน กิจกรรมประชุมบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารโครงการฝึกอบรม ในวันที่ 17 
พฤษภาคม 2556 วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 

 

   
 

4. เทคนิคการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงสัมฤทธิผลของโครงการฝึกอบรม               
ที่ด าเนินการไปแล้วว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่ วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา อังกสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน และนายธเนตร      
ศรีสุข  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม ซึ่งจัดจ านวน 2 ครั้ง จ านวนกลุ่มเป้าหมาย 13 คน ประเด็นส าคัญ 
คือ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม  คุณสมบัติของผู้ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม 
รูปแบบของการฝึกอบรม และวิธีการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม เป็นต้น การประเมินผลโครงการฝึกอบรม
เพื่อจะได้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการฝึกอบรม ซึ่งการฝึกอบรมแต่ละคร้ังจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเมื่อ
สามารถท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ผู้ด าเนินการจัดฝึกอบรมและหน่วยงาน
ต้องการ การประเมินผลโครงการฝึกอบรมสามารถกระท าได้ทุกกระบวนการของการฝึกอบรม ขึ้นอยู่กับผู้ด าเนินการ
จัดฝึกอบรมมีความต้องการน าผลที่ได้ไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด การติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม สามารถกระท า
ได้หลายวิธีการ  ได้แก่ การวัดผลจากการทดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ หรือให้ทดลองปฏิบัติงานแล้วเปรียบเทียบ
คะแนน หรือดูจากผลที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม การประเมินจากการสังเกตประสิทธิภาพการ
ท างาน หลังการผ่านการฝึกอบรม และกลับไปปฏิบัติงาน หรือน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  การส่งแบบสอบถาม
หรือแบบสัมภาษณ์ ไปยังหัวหน้างานต้นสังกัด หรือผู้ หัวงาน ภายหลังจากพนักงานผู้ผ่ านการฝึกอบรม             
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กลับไปปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง โดยใช้วิธีหาข้อมูลจากหัวหน้างานว่า พนักงานดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร หรือ
อาจจะหาข้อมูลจากเพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ก็จะช่วยให้การประเมินได้ผลดียิ่งขึ้น และวัดผลการปฏิบัติงาน
ก่อนและหลังการฝึกอบรม ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ เป็นต้น  นอกจากนั้นผู้ติดตามและประเมินผลโครงการ
สามารถติดตามผลการน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพได้อีกด้วย   
กิจกรรมประชุมบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ในวันที่ 21 
มิถุนายน 2556 และวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

 

   
 

การน าไปใช ้
ขั้นตอนจะด าเนินการในช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป หรือหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปแล้วคณะ

ผู้ด าเนินการมีความคาดหวังว่าบุคลากรของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน จะน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

1. บุคลากรสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติทุกกระบวนการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
1.1 น าความรู้ที่ได้ไปใชใ้นการส ารวจและหาความต้องการในการฝึกอบรมจากกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง

ถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับความเป็นจริง 
1.2 บุคลากรน าความรู้ไปใช้ในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมขึ้นมาใหม่ และปรับปรุง

หลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัย เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
1.3 บุคลากรน าความรู้ที่ ได้รับไปปรับใช้ ในการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมได้ครบ                       

ทุกกระบวนการฝึกอบรมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้การบริหารงานฝึกอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 1.4 บุคลากรมีทักษะสามารถน าความรู้ในการหาความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม และประเมินผล              
การด าเนินงานที่ถูกต้องและเป็นจริง   

2. ประชุมสรุปผลการน าความรู้ไปใช้ของบุคลากร สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นในการฝึกอบรมเพียงใด
และเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมตลอดจนการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานภายหลัง
ผ่านการฝึกอบรม 

3. มีการน าไปใช้งานจริงและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม…การจัดการองค์ความรู้                      
เรื่องการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน                    
ด้านการฝึกอบรม เพื่อตอบสนองภารกิจของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ดังนี้ 

3.1 ปรับปรุงการท างานด้านการบริหารโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับ
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 

3.2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเต็มที่ 
3.3 เพิ่มคุณภาพและลดระยะเวลาในการให้บริการได้อย่างเหมาะสม 
3.4 ลดค่าใช้จ่าย โดยการลดกระบวนการไม่จ าเป็น 
3.5 ให้ความส าคัญกับความรู้ของบุคลากรและสร้าง Successor ให้กับหน่วยงาน 

 ภายหลังการจัดการความรู้เรื่อง การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้กับบุคลากร
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน พบว่า บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญด าเนินการจัดฝึกอบรมมากขึ้น   
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ส าหรับผลงานที่เกิดขึ้นจากิจกรรมการจัดการความรู้ทั้ง 4 องค์ความรู้ย่อย และสามารถด าเนินการได้ครบ             
ทุกกระบวนการ ได้แก่  

1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง  
3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนานักบริหารการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 
4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงาน ระดับ 8  
5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงาน ระดับ 9 
6) โครงการพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตร 
7) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน 

4. มีหน่วยงานอ่ืนน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีการท าความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริการทางวิชาการของส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ก าแพงแสนเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมมีทั้งจัดเองและ
ต้องอาศัยเครือข่าย ซึ่งเป็นหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางด้านการจัดฝึกอบรมร่วมกันเริ่มตั้งแต่การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตร   
การจัดฝึกอบรม และติดตามและประเมินผล ส าหรับหน่วยงานที่ได้มีการน าความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกันไปใช้
ประโยชน์ในปี 2556 สรุปได้ดังนี้ 

4.1 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีจ านวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ 
 1) กองการเจ้าหน้าที่ ลักษณะงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกัน คือการ

ประชาสัมพันธ์ การท าแผนการปฏิบัติงาน รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด าเนินการจัดฝึกอบรม และประเมินผล
โครงการฝึกอบรม  จ านวน 1 หลักสูตร คือ โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 8 รุ่น                  
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 700 คน 

 2) ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ลักษณะงานที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกัน 
คือ การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม และการเรียนรู้เรื่องรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมออนไลน์ ส าหรับการ
ติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกัน จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ 
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าว การท าขนมไทย การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากกล้วย การบริหารจัดการฟักข้าวเพื่อเพิ่ม
ผลผลิต การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว    

4.2 หน่วยงานสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย มีการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การบริการทางวิชาการร่วมกัน การสร้างและพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม และ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรม โดยจะมีการประชุมร่วมกัน 3 เดือนต่อครั้ง มีสถาบันเข้าร่วมจ านวน 6 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณส าหรับหลักสูตรที่จัดท าและปฏิบัติงานร่วมกัน ได้แก่ หลักสูตร การปฐมนิเทศพนักงานสินเชื่อและ
พนักงานการเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

4.3 หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การหาความจ าเป็นในการฝึกอบรม      
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ และการบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมร่วมกัน จ านวน 3 หน่วยงาน ได้ สถาบัน   
เกษตราธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ านวน 1 หลักสูตร คือ การพัฒนานักบริหารการเกษตร
และสหกรณ์ระดับกลาง จ านวน 5 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 500 คน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8 และระดับ 9  

4.4 หน่วยงานเอกชน มีการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การบริหารโครงการฝึกอบรม บริษัทอินเตอร์
ซั่นเนล แอ๊ดไวเซอรี่ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ การพัฒนานักบริหารการเกษตรและสหกรณ์
ระดับกลาง การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8 และระดับ 9  
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การบ ารุงรักษาความรู้  
ขั้นตอนนี้จะด าเนินการในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 2556 ภายหลังจากบุคลากรได้มีการน าความรู้

ไปปฏิบัติงานแล้ว คณะผู้ด าเนินงานรับผิดชอบจะมีการติดตามและประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ เพื่อจะได้วางแผน
และพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. ประชุมเพื่อทบทวน ความถูกต้อง ความทันสมัยของการบริหารจัดการฝึกอบรมทุกข้ันตอน 
2. การปรับปรุงและพัฒนาระบบการให้บริการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ก าแพงแสน  
3. จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเผยแพร่ให้บุคลากรไว้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดังนี้ 

3.1 คู่มือปฏิบัติงานหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง 
3.2 คู่มือปฏิบัติงานหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงาน ระดับ 8-9 
3.3 คูม่ือปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

การจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนบริหารการเปลี่ยนแปลง  
การจัดท าแผนและด าเนินการตามบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานการ

ฝึกอบรมของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายของแผนงาน/โครงการฝึกอบรม และให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล  ตลอดจนเป็น
เครื่องมือให้บุคลากรผู้ท าหน้าที่บริหารโครงการฝึกอบรมสามารถบริหารโครงการ และการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น   
การหาความจ าเป็นในการฝึกหอบรม การการสร้างและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการฝึกอบรม การติดตามและ
ประเมินผลโครงการฝึกอบรม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการ
สูญเสียและโอกาสที่ท าให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินโครงการ  

1. เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมในแต่ละรุ่น คณะท างานจะประชุมหารือเพื่อน าปัญหาไปแก้ไขรุ่นถัดไป  
2. โครงการตามกลุ่มผู้วาจ้างหรือบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น โครงการการบริหารงาน

อุดมศึกษาระดับสูง โครงการนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง  โครงการการพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริหารพนักงาน และโครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
คณะท างานจะด าเนินการสรุปปัญหาทุกวัน เพื่อแก้ไขและน าไปวางแผนในการบริหารจัดการวันต่อไป 

 

การน าผลงานการจัดการความรู้ไปใช้จริง 
การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง  การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม เพื่อตอบสนองภารกิจของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
ดังนี้ 

1. ปรับปรุงการท างานด้านการบริหารโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้กับส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้อย่างเต็มที่ 
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3. เพิ่มคุณภาพและลดระยะเวลาในการให้บริการได้อย่างเหมาะสม 
4. ลดค่าใช้จ่าย โดยการลดกระบวนการที่ไม่จ าเป็น 
5. ให้ความส าคัญกับความรู้ของบุคลากรและสร้าง Successor 
 

ข้อเสนอแนะ 
- ข้อเสนอแนะจากฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 พัฒนาบุคลากรฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม ให้เป็นหัวหน้าโครงการ 

จ านวน 11 คน เพื่อบริหารจัดการโครงการฝึกอบรม ตามที่ประชุมฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2557  

- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรมี

ความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
- ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ โครงการรางวัลคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 
มีขั้นตอนการจัดการความรู้ครบถ้วน แต่ควรเปรียบเทียบประสิทธิภาพการน าความรู้ไปพัฒนางานที่เป็น

รูปธรรม เปรียบเทียบความพึงพอใจ ประสิทธิภาพการให้บริการ ระยะเวลาที่ลดขั้นตอน และลดค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 
 
น าเสนอโดย นายเพิ่ม สุรักษา : ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
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1. หลักการและเหตผุล 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อให้สอดรับกับ
นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพคน ให้มี
ความสามารถ มีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย ที่ส่งผลให้ประเทศไทย มีสังคม มีเศรษฐกิจ มี
การเมืองที่ดี มีเสถียรภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเป็นหลักประกัน ถึงคุณภาพ
นิสิตนักศึกษาที่แต่ละสถาบันผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในวิชาชีพต่างๆ ดังนั้ น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์หรือกลไก ในการผลักดันให้มหาวิทยาลัยก้าวไปสู่นโยบายและ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนด ซึ่งกลไกส าคัญที่จะสร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพร่วมกันให้เกิดวิถีชีวิตคุณภาพสู่วัฒนธรรม
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และสามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกได้นั้น ต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ 
และความทุ่มเทของ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในการให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการสร้างองค์กรที่มีคุณค่า และสามารถด าเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ ส านักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความส าคัญในการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 
ประจ าปี 2557 ขึ้น เพื่อเป็นกลไกที่ส าคัญ ในการพัฒนาวิถีชีวิตคุณภาพ และการขับเคลื่อนสู่วัฒนธรรมคุณภาพที่ดี
ร่วมกันของมหาวิทยาลัย และน าไปสู่การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ โดยการขยายผลสู่การปฏิบัติจริงที่เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม ทั้งจากการเยี่ยมชม และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันมากข้ึน  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

2) เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานน าผลจากการกระบวนการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดและขยายผลสู่การปฏิบัติจริง  เพื่อยกย่องหน่วยงานและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ด าเนินงานจากการประกันคุณภาพ จนเป็น  แบบอย่างแก่หน่วยงานอ่ืนทั้ง
ภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

3) เพื่อเป็นกลไกน าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานประกันคุณภาพ และกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย 

1.  คณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน หรือหน่วยงานเทียบเท่า  
2. หน่วยงานย่อยสังกัดคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
3. คณะบุคคล/บุคคล 
4. เครือข่ายสถาบันการศึกษา 13 สถาบัน 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ครั้งที่ 8  ประจ าปี 2557   
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5. ประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 
 ก าหนดประเภทรางวลัเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

 ประเภทที่ 1: หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2556 ประกวดระดับวิทยาเขต คณะวิชา 
สถาบนั ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณากลั่นกรองรายละเอียดจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 ในเบื้องต้น และท าหนงัสือแจ้งให้หน่วยงานแสดงความจ านงส่ง
ผลงานเข้าร่วมประกวดต่อไป โดยมีประเด็นในการพิจารณา ดังนี้ 

1) มีผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชีท้ี่มหาวิทยาลัยก าหนดครบถ้วน และมีผลการประเมินอยู่ในดีมาก  
2) มีผลการด าเนนิงานทีโ่ดดเด่น  

 ประเภทที่ 2: พันธกิจของหน่วยงาน ประกวดระดับวทิยาเขต คณะวิชา สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงาน
เทียบเท่า โดยให้หน่วยงานส่งผลงานประกวดตามพันธกิจที่มีกระบวนการทีช่ัดเจน จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีและเห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถส่งได้มากกว่า 1 ด้าน โดยแบ่งเป็นแต่ละด้าน ดังนี้  
   2.1  การผลิตบัณฑิต โดยพิจารณาผลการด าเนนิงานตามองคป์ระกอบด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
การพัฒนานิสติ  
  2.2 การวิจัย โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบดา้นการวิจัย 
  2.3 การบริการวิชาการ  โดยพิจารณาผลการด าเนนิงานตามองคป์ระกอบด้านการบริการวิชาการแก่
สังคม 
  2.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบดา้นการ
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 
  2.5 การบริหารจัดการ โดยพจิารณาผลการด าเนินงานตามองคป์ระกอบด้านปรชัญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์และแผนด าเนนิงาน ด้านการบริหารและจดัการ ดา้นการเงินและงบประมาณ และด้านระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 

 ประเภทที่ 3: การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ประกวดระดบัหน่วยงานย่อยของคณะวิชา สถาบัน 
ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเทา่ โดยให้หน่วยงานน าเสนอผลงานประกวดตามลักษณะกระบวนการที่มีการปฏิบัติอยา่ง
ชัดเจน ดังนี ้

1) การพัฒนาปรับปรุงการปฏบิัติงาน ที่เปน็ความพยายามอย่างมีแผนและต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั่วทั้งระบบ โดยมุง่เน้นการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมของการท างาน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลขององค์กร สามารถลดเวลาและขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

2) แนวปฏิบัตทิี่ดี หมายถึง กระบวนการที่มีวิธีปฏบิัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ท าให้หน่วยงาน
ประสบความส าเร็จหรือน าไปสูค่วามเป็นเลิศตามเป้าหมายและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนัน้ๆ และมี
หลักฐานของความส าเร็จปรากฏอย่างชัดเจน มีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์  

3) นวัตกรรมสนับสนนุการปฏบิัติงาน หมายถึง การท าสิง่ต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ และยังอาจหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางความคิด การผลิต กระบวนการ หรือองค์กร เพื่อท าให้สิ่งต่างๆ เกิดเปลีย่นแปลงในทางที่ดีขึ้น ก่อให้
ได้ผลิตผลเพิ่มข้ึน เพิ่มมูลคา่ มูลค่าของลูกค้า หรือมูลค่าของผู้ผลิต  

 ประเภทที่ 4: การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ ประกวดระดับคณะวชิา สถาบนั ส านัก หรือ
หน่วยงานเทียบเท่า โดยให้หน่วยงานน าเสนอผลงานที่มีกระบวนการพัฒนาประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และครอบคลุมพันธกิจในแตล่ะดา้น จนเกิดผลลัพธ/์แนว
ปฏิบัติที่ดีในการน าความรู้ทีไ่ด้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัตงิานจริง ในประเด็นดังนี้ 

1) การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
2) การจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
3) การจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการ 
4) การจัดการความรู้ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5) การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
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 โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู้ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและตัดสนิผลงาน เพื่อรับรางวัลคุณภาพ
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
6. วิธีการด าเนินงาน 

 การเตรียมการ 
1. ก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การให้รางวัลคุณภาพ 
2. การประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลคุณภาพให้หน่วยงานรับทราบ 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 การพิจารณาตัดสิน 
1. หน่วยงานภายในทุกระดับส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมายังส านักงานประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 15 

ตุลาคม 2557 จ านวน 10 ชุด 
2. คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ เพื่อพิจารณากลั่นกรองประเภทที่  1 – 3 และ

คณะกรรมการการจัดการความรู้ พิจารณาคัดเลือกผลงาน ประเภทที่ 4 โดยผลงานที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ก าหนด ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557 แล้วแจ้งผลให้ผู้เสนอขอรับรางวัลทราบ 

3. ผลงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในวันสัมมนา
ใหญ่ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลและประกาศผล โดยมีระยะเวลาใน
การน าเสนอหัวข้อละไม่เกิน 15 - 20 นาที วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

4. จัดพิธีมอบรางวัลโล่ และประกาศเกียรติคุณ ในวันงานขอบคุณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาตดัสินรางวัล 
  การพิจารณาตัดสินรางวัล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ โดยมีคะแนนเตม็ 100 คะแนน ดังนี้ 

7.1 การพิจารณาคัดเลือกและตัดสนิผลการให้รางวัล ในรอบแรก มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ไดแ้ก่ 
ผลงานประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น  

คณะกรรมการนโยบายฯ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาในเรื่อง หน่วยงานต้องมีผลการประเมินฯ คะแนน
เฉลี่ย 4.51 – 5.00 อยู่ในระดับดีมาก ต้องไม่มีตัวบ่งชี้ใดได้คุณภาพระดับพอใช้หรือต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุง
เร่งด่วน และต้องมีผลการประเมินที่มีพัฒนาการดีขึ้น โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งมีเกณฑ์ระดับคะแนน ดังนี้ 

ผลงานระดับดีเยี่ยม ได้ระดับคะแนน 85-100 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่และใบ
ประกาศเกียรติคุณ 

- ผลงานระดับดี ได้ระดับคะแนน 75-84 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศ
เกียรติคุณ 

7.2 การพิจารณาคัดเลือกและตัดสนิผลการให้รางวัล แบ่งเป็น 2 รอบ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ได้แก่ ผลงานประเภทที่ 2 พันธกิจของหน่วยงาน ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงการปฏบิัติงาน และประเภทที่ 4 
การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   7.2.1 การพิจารณาผลงานรอบคัดเลือก (40 คะแนน) 

  ผลงานประเภทที่ 2 – 3 คณะกรรมการนโยบายการประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ พิจารณากลั่นกรองผลงานที่เข้ารอบ หรือผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาให้คะแนนผลงาน
จาก 

 - กระบวนการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่มีแนวทางอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิผลที่ตอบสนองต่อทุกกระบวนการในหน่วยงานอย่างสมบูรณ์ มีการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบัติ และสามารถ
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน มีระบบการประเมินและปรับปรุง โดยใช้ข้อมูลจริง ที่มีการวิเคราะห์ แบ่งปันความรู้  
และสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน รวมทั้งมีกระบวนการตามวงจร PDCA (ADL) มีทิศทางบูรณาการกับความต้องการ
หรือเป้าหมายของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี (20 คะแนน) 
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  - ผลลัพธ์ของผลการด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน มีผลลัพธ์ที่ดีมากในเรื่องที่ส าคัญ
ของหน่วยงาน มีรายงานแนวโน้มและปรับปรุงที่ดีมาก และรักษาระดับผลลัพธ์ที่ดีมากไว้ได้ แสดงถึงความ เป็นผู้น า 
และสามารถเทียบเคียงหรือเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอ่ืนได้ รวมทั้งมีรายงานผลลัพธ์สนองต่อความต้องการผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และตอบสนองต่อการปฏิบัติงานที่ส าคัญของหน่วยงานอย่างดีมาก (20 คะแนน) 

  ผลงานประเภทที่ 4 คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
พิจารณากลัน่กรองผลงานที่เข้ารอบ หรือผ่านการคัดเลือก โดยพิจารณาให้คะแนนผลงานจาก 
   -  แนวคิดการท าผลงาน ทีส่อดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์และพนัธกิจ เป็นความรู้ที่มี
ความส าคัญในการเพิ่มประสทิธภิาพการด าเนนิงาน และมีความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการด าเนนิงานของหน่วยงาน (10 
คะแนน) 
   -   แผนและการด าเนนิงานตามแผนกระบวนการจัดการความรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ การถอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าไปใช้ การบ ารุงรักษาความรู้ (30 คะแนน) และตามแผนการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงครบทุกขั้นตอน (ไม่คิดคะแนน แต่มีผลในการคัดเลือกผลงานในกรณีที่คะแนนเทา่กัน) 

 เกณฑ์คะแนนการพิจารณาผลงานรอบคัดเลือก ทั้ง 3 ประเภท คณะกรรมการฯ พิจารณาจาก
เกณฑ์คะแนนเต็ม 40 คะแนน ดังนี ้
     -  มีระดับคะแนน 35 - 40 คะแนน  ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้น าเสนอผลงานภาคบรรยาย
และภาคโปสเตอร์ 
    -  มีระดับคะแนน 25 - 34 คะแนน  ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้น าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 
  7.2.2 การพิจารณาตัดสินผลงาน (60 คะแนน)  
   การน าเสนอผลงานแบง่เป็น 2 ส่วน ดังนี้  
   1) ผลงานทีผ่่านการคัดเลือกให้น าเสนอภาคบรรยาย ซึง่มีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสนิรางวลั 
ดังนี ้
     - คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย และผูท้รงคุณวุฒจากภายนอก พิจารณา
การน าเสนอผลงาน ประเภทที่ 1 – 3 ภายในเวลา 10 – 15 นาที โดยพิจารณาจากเทคนิคการน าเสนอ การสื่อสารที่
เข้าใจง่าย ชัดเจน และเนื้อหาครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด  (50 คะแนน) 
    - การน าเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ โดยพิจารณาจากความชัดเจนในการสื่อความหมาย และ
ความน่าสนใจของการจัดรูปแบบองค์ประกอบของภาพ ตัวอักษร (10 คะแนน) 

2) ผลงานทีผ่่านการคัดเลือกให้น าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
รางวัล ดังนี ้
    - การพิจารณาจากคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วม จ านวน 70 : 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก 

7.3 เกณฑ์คะแนนการตัดสินการใหร้างวัล แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1) ผลงานที่น าเสนอภาคบรรยาย ประเภทที่ 2 - 4  มีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินคะแนนใน

ภาพรวมซึ่งพิจาณาจากคะแนนรอบคัดเลือก และคะแนนตัดสินผลงาน ดังนี้ 
- ผลงานระดับดีเยี่ยม ได้ระดับคะแนน 85-100 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 
- ผลงานระดับดี ได้ระดับคะแนน 75-84 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่และ

ใบประกาศเกียรติคุณ 
- ผลงานระดับชมเชย ได้ระดับคะแนน 60 – 74 คะแนน ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 

พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ 
2) ผลงานที่น าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ มีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินได้รับรางวัล คือ 

-  อันดับ 1 ผลงานภาคโปสเตอร์  ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
-  อันดับ 2 ผลงานภาคโปสเตอร์  ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท 
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-  อันดับ 3 ผลงานภาคโปสเตอร์  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท 
 

8. ปฏิทินการด าเนินงาน 
ระยะเวลา กิจกรรม 

กรกฎาคม – สิงหาคม 2557 ส านักงานประกันคุณภาพ ประชาสัมพนัธ์การจัดโครงการรางวลัคุณภาพ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ให้ทุกหน่วยงานรับทราบ 

สิงหาคม – ตุลาคม 2557 หน่วยงานภายในทุกระดับสง่ผลงานเข้าร่วมประกวดมายังส านักงานประกันคุณภาพ 
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 (จ านวน 10 ชุด) 

ตุลาคม 2557 คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง คัดเลือกผลงานที่ผา่นเกณฑ์ตามที่
ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2557 แล้วแจ้งผลให้ผู้เสนอขอรับรางวัลทราบ 

พฤศจิกายน 2557 จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาคโปสเตอร์ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาให้คะแนนผลงาน
ภาคโปสเตอร์ 
ผู้เสนอขอรับรางวัลน าเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล
คุณภาพและประกาศผล  

ธันวาคม 2557 จัดพิธีมอบรางวลั โล่ และประกาศเกียรติคุณ  
มกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 สรุปผลงานรางวลัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 และจัดท า

รูปเล่มส่งโรงพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานและบุคลากรรับทราบ 
 
9. ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ 

1) มีผลงานส่งเข้าร่วมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 
2) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความตระหนักให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2) สามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความรู้ในหน่วยงาน ที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีมาถ่ายทอดและขยายผลสู่การปฏิบัติจริง 

3) หน่วยงานที่เกิดผลส าเร็จจากการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพได้รับการยกย่อง มีก าลังใจในการ
ด าเนินงานจากการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจนเกิดผลส าเร็จ และเป็นแบบอย่างแก่
หน่วยงานอ่ืนทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4) สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานเพื่อเป็นกลไกก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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ก าหนดการ โครงการรางวลัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8  
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
.......................................................................................................................................................................................... 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสารหน้าห้องประชุม สุธรรมอารีกลุ ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
                                    พร้อมรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 09.00 – 09.20 น.  พิธีเปิดโครงการ 
เวลา 09.00 – 09.10 น. กล่าวรายงานการจัดโครงการโดย นางสาววิไลรัตน์ วิรยิะวิบูลย์กิจ ผูอ้ านวยการส านักงานประกัน 
                                    คุณภาพ 
เวลา 09.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ รองอธิการบดฝี่ายประกันคุณภาพ 
เวลา 09.00 – 09.10 น. การน าเสนอผลงาน พร้อมซักถาม (ใช้เวลาหน่วยงานละ 15 - 20 นาที) ดังนี้ 
ประเภทที่ 2 พันธกิจของหน่วยงาน จ านวน 1 ผลงาน 
เวลา 09.20 – 09.40 น. การพัฒนาสมรรถนะด้านการวจิัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
   โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประเภทที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  จ านวน 7 ผลงาน 
เวลา 09.40 – 10.00 น. โครงการปรับปรุงระบบควบคุมดูแลรักษาพัสดุ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
   โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
เวลา 10.00 – 10.20 น. การด าเนินงานจากข้อเสนอแนะ/แสดงความคดิเห็น และข้อร้องเรยีนจากผู้รับบริการ 
   ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ส านักหอสมดุ 
เวลา 10.20 – 10.40 น. จุดบริการ Student Service Center เพื่อการบริการอย่างมีประสทิธิภาพ 
   โดย ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เวลา 10.40 – 11.00 น. ระบบห้องสมุดจินดามณี  โดย ส านักหอสมุด 
เวลา 11.00 – 11.20 น. ระบบน าทางภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน บนสมาร์ทโฟน และ  
         อุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก โดย ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 
เวลา 11.20 – 11.40 น. ระบบตรวจสอบปริญญาระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
   โดย บัณฑิตวิทยาลัย 
เวลา 11.40 – 12.00 น. ระบบบันทึกและติดตามค าร้องนิสติแบบออนไลน์ของศูนยส์ารสนเทศและบริการนสิิต 
   คณะวิทยาศาสตร์  โดย คณะวิทยาศาสตร์ 
เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00  – 16.20 น. การน าเสนอผลงานพร้อมซักถาม (ใช้เวลาหน่วยงานละ 15 -20 นาที) (ต่อ) 
ประเภทที่ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้  จ านวน 2 ผลงาน 
เวลา 13.00  – 13.20 น. การบริหารจัดการโครงการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
   โดย ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
เวลา 13.20  – 13.40 น. การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มคณุภาพบริการและความไว้วางใจ (KM for better quality of  

service and higher reliability)  โดยสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประเภทที่ 1 หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น  จ านวน 4 ผลงาน 
เวลา 13.40  – 14.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย 
เวลา 14.00  – 14.20 น. ส านักทะเบียนและประมวลผล 
เวลา 14.20  – 14.40 น. ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม ก าแพงแสน 
เวลา 14.40  – 15.00 น. ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
เวลา 15.00  – 15.45 น. คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะผลงานที่น าเสนอ 

มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพหมู่กับผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงาน 
เวลา 15.45 น. เป็นต้นไป ส่งแบบประเมิน และรับประทานอาหารว่าง 
 
 



142   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

 

 

 

ประเภท รายชื่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง 

ประเภทรางวัลหนว่ยงานที่มผีลงานดีเดน่   1. รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม 
2. รศ.ดร.ลิลลี่  กาวีต๊ะ 
3. ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์ 
4. อาจารย์เบญญา  กสานติกุล 
5. ผศ.อภิชาต แจ้งบ ารุง 

ประเภทรางวัลพนัธกิจของหน่วยงาน 1. รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม 
2. รศ.ประดนเดช  นีละคุปต์ 
3. รศ.ดร.พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ 
4. ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล 
5. ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง 

ประเภทรางวัลการพัฒนาปรบัปรุงกระบวนงาน 1. รศ.กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม 
2. ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ 
3. รศ.ประดนเดช  นีละคุปต์ 
4. รศ.ดร.ปัสสี  ประสมสินธ์ 
5. รศ.พิภพ  ลลิตาภรณ์ 
6. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ 
7. รศ.ดร.พร้อมพิไล  บัวสุวรรณ 
8. ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล 
9.  ผศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง 

ประเภทรางวัลการพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานเรียนรู้ 1. ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ 
2. ผศ.ดร.วราภา  มหากาญจนกุล 

 

 

 

1) นายอ านวย เนตยสุภา    ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประธานกรรมการ 

2) รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม   ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ 
3) ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ 
4) รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธช์ื่น ศรีงาม          ผู้ทรงคุณวุฒ ิ                        กรรมการ 
5) รองศาสตราจารย์ ดร.พนติ เข็มทอง                                                      กรรมการ 
6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค                                               กรรมการ 
7) อาจารย์ ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ                                                                    กรรมการ 
8) อาจารย์ ดร.สมจิตต์ ปาละกาศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             กรรมการ 

 

รายนามคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองรางวัลคุณภาพ  ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

รายนามคณะกรรมการตัดสินการน าเสนอผลงานโครงการรางวัลคุณภาพ  คร้ังที่ 8 ประจ าป ี2557 



 

143   ผลงานรางวัลคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2557 

 

 

 

ประเภทผลงาน 
จ านวนผลงานที่ส่ง
เข้าร่วมโครงการ 

จ านวนผลงานที่
ผ่านการกลั่นกรอง 

ผลงานที่ผ่านการตดัสิน 
ดีเยี่ยม ดี 

ประเภทที่ 1 : หน่วยงานที่มีผลงาน  
                  ดีเดน่ 

10 5 4 1 

ประเภทที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงาน 5 1 - 1 
ประเภทที่ 3 : การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงาน 

21 18 7 - 

ประเภทที่ 4 : การพัฒนาหน่วยงานสู่
หน่วยงานเรียนรู้ 

6 6 2 - 

รวม 42 30 13 2 
 

ผลการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการและการลงคะแนนโหวต ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ และน าเสนอเฉพาะ
โปสเตอร์ ดังนี้ 
 รางวัลอันดับที่ 1 : เร่ือง ระบบการลาออนไลน์   

               โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  รางวัลอันดับที่ 2 : เร่ือง การพัฒนาปรับปรุงระบบงานรับมอบตัวนิสิตใหม่และท าบัตรประจ าตัวนิสิต                          
          โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล 

 รางวัลอันดับที่ 3 : เร่ือง การปรับปรุงรับสมัครโครงการรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                
                                         (KU Admission)  โดย ส านักทะเบียนและประมวลผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สรุปจ านวนผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล 
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คร้ังที่ 8 ประจ าปี 2557 

 
        
การน าเสนอผลงานรางวัลคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ และกรรมการให้ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 

       ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ผลงานภาคโปสเตอร์ของหน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านเข้ารอบ 30 ผลงาน                                                                   

ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
คร้ังที่ 8  ประจ าปี 2557 

 
วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

คณะกรรมการเยี่ยมชม ซักถาม และให้คะแนนโปสเตอร์ผลงาน                                                                        
ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 

 

                   

 

                        

 

                  

                                                            

                  

 

 

 

 

 
 

ผู้เข้าร่วมงานโครงการรางวัลคุณภาพ เยี่ยมชมและให้คะแนนโหวตผลงานโปสเตอร์ 
 ณ โถงหน้าห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. 
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                  
คร้ังที่ 8  ประจ าปี 2557 
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เอกสารวิชาการ 4/2558  ส านักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่ปรึกษา  ผศ.นงลักษณ์  งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
คณะบรรณาธิการ  นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์ิจ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 
   นางมุกดา  เกตุแก้ว  หัวหน้างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
  นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน ์  งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
   นางสาวสุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์  งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
  นางสาวขนิษฐา  พงษ์สุชาติ งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
พิมพ์ครั้งที่ 1 มีนาคม 2558    จ านวน  500  เล่ม 
พิมพ์ที่ สหประชาพาณิชย์ 377, 379, 381 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน    
                       กรุงเทพมหานคร 10600 
โทร   0 2861 4341 - 2   



 


