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ค ำน ำ 
 

 ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนงำน และขับเคลื่อน
งำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีค่ำนิยมหลักในกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำเป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำร โดยใช้แนวทำงกำรประกันคุณภำพตำม 6 องค์ประกอบคุณภำพ ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน 
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด โดยในปีกำรศึกษำ 2553  (1 มิถุนำยน 2553 – 31 พฤษภำคม 2554) ส ำนักฯ ได้มีกำร
ทบทวนกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนักฯ ที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้พ้ืนฐำนที่ส ำนักฯ ก ำหนด 13 ตัวบ่งชี้ และมีตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของส ำนักฯ เพิ่มเติม 5 ตัวบ่งชี้  

ส ำนักประกันคุณภำพ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับนี้เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
รอบปีกำรศึกษำ 2553 และรวมรวมผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกคณะกรรมกำรกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
ประจ ำปี 2553 ซ่ึงด ำเนนิกำรประเมินฯ ผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักประกันคุณภำพ ระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน – 1 
กรกฎำคม 2554 และให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะน ำข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปวำงแผนในกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 

 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ  2553 ครั้งนี้ส ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยควำมร่วมมือ ร่วมใจจำกบุคลำกรส ำนักฯ ทุกคน ภำยใต้กำรก ำกับของคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
ประกันคุณภำพ ที่ขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติจนท ำให้ส ำนักฯ มีผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผน 
และขอขอบคุณคณะกรรมกำรประเมินทุกท่ำนที่สละเวลำมำท ำหน้ำที่ประเมินฯ  ส ำนักประกันคุณภำพหวังเป็น
อย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนฉบับนี้จะสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักฯ และข้อคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่ผู้สนใจต่อไป 
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บทที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐำนของส ำนัก 

1.1 ประวัติควำมเป็นมำ 
  สืบเนื่องจำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ .ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545  
หมวด 6 ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ และทบวงมหำวิทยำลัยได้ประกำศนโยบำยพร้อมทั้งแนวทำง
ปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม พ.ศ.2539 เพ่ือให้สถำบันอุดมศึกษำได้พัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีมำตรฐำนสำกล สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน ระบบกำร
ประกันคุณภำพ จึงเป็นเครื่องมือในกำรรักษำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ  และ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้สนองนโยบำยดังกล่ำว ด้วยกำรประกำศนโยบำยกำรประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวำคม พ.ศ.2540 โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ท ำหน้ำที่รับผิดชอบและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ท ำหน้ำที่เตรียมควำมพร้อมและให้ควำมรู้ในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้หน่วยงำน
ต่ำงๆ ท ำงำนตำมล ำดับขั้นตอนที่ก ำหนด คือ พัฒนำ ก ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบ เป็นกำรมุ่งเน้นกำรพัฒนำตนเอง
ทุกระดับเป็นส ำคัญ ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะเองจนถึงกำรพร้อมรับกำรตรวจสอบ
จำกมหำวิทยำลัย โดยมหำวิทยำลัยจะด ำเนินกำรควบคุมตรวจสอบประเมินคุณภำพหน่วยงำนระดับคณะ หรือเทียบเท่ำ 
และวิทยำเขต ดังนั้น มหำวิทยำลัยจึงเล็งเห็นควำมจ ำเป็นที่ควรจะมีหน่วยงำนเฉพำะทำงด้ำนกำรประกันคุณภำพขึ้น จึง
ได้มีกำรจัดตั้งส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  (Office of Quality Assurance Kasetsart 
University) ให้เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำคณะ ถือก ำเนิดขึ้นตำมประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 
2545 ท ำหน้ำที่ในกำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพ
ให้กับหน่วยงำนทุกระดับชั้น และทุกวิทยำเขตได้อย่ำงถูกต้องชัดเจน และเป็นเอกภำพทั่วทั้งองค์กร นับตั้งแต่กำรก่อตั้ง
จนถึงปัจจุบันมีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ 5 คน ดังนี้ 
 1. นำงทิพย์  นิลนพคุณ  (รักษำกำร)   วันที่ 23 กันยำยน 2545  ถึงวันที่ 31 มีนำคม 2547 

 2. ผศ.ดร.ประไพศรี  สุทัศน์ ณ อยุธยำ (รักษำกำร)  วันที่ 21 เมษำยน 2547  ถึงวันที่ 18 มิถุนำยน 2547 

 3. รศ.ดร.ชุลีรัตน์  จรัสกุลชัย  (รักษำกำร)    วันที่ 1 กรกฎำคม 2547  ถึงวันที่ 1 ตุลำคม 2549 

 4. นำงวรำภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร (รักษำกำร)      วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2549  ถึงวันที่ 30 เมษำยน 2550 

 5. นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ     วันที่ 1 ตุลำคม 2550  ถึงปัจจุบัน 
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1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ใช้หลักกำร ประสำนกลไก 
สร้ำงวัฒนธรรมกำรประกันคุณภำพ 
เป็นเครื่องมือน ำพำสู่ควำมเป็นเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณิธำน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
เพ่ือยกระดับมหำวิทยำลัยให้ก้ำวสู่ควำมเป็น

เลิศในระดับสำกล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เข้ำใจหลักกำร ประสำนกลไก  

พร้อมให้บริกำร เพ่ืองำนคุณภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำขวัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. พัฒนำระบบประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัย 
2. เ ป็ น ห น่ ว ย ง ำ น ก ล ำ ง ใ น ก ำ ร 
ด ำ เ นิ น ง ำ น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
มหำวิทยำลัย 
3.  เป็นศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำร
ประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก 
ตลอดจนให้ค ำปรึกษำในเรื่องระบบกำร
ประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยแก่
หน่วยงำนต่ำงๆ 
4.  ด ำเนินกำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  พัฒนำระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2. สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพและถ่ ำยทอดสู่ ป ระชำชน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
3. ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรประกัน
คุณภำพภำยในและภำยนอกอย่ำงมีแบบ
แผน  
4. สร้ำงคุณค่ำแก่บุคลำกรและพันธมิตร
เพ่ือกำรบรรลุภำรกิจด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ   
5. เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศ
และหน่วยงำนที่ปรึกษำด้ำนประกัน
คุณภำพ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำรกิจ 
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1.3 อัตลักษณ์ของส ำนักประกันคุณภำพ 

เป็นหน่วยงำนสนับสนุนด้ำนบริหำรจัดกำรในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ และก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
กำรประกันคุณภำพภำยในของมหำวิทยำลัย และรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และขับเคลื่อนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่มำตรฐำนสำกล 

1.4 แผนงำนประจ ำปีของส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2553 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพคงควำมเป็นมำตรฐำนสำกล 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ :  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับดีมำก และได้รับกำรรับรอง

มำตรฐำนภำยนอกในระดับดีมำก 
ตัวช้ีวัด :  1.  มีกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพเป็นประจ ำทุกปี 
 เป้ำหมำย : มีคู่มือฯ ครบทุกระดับและเผยแพร่ให้หน่วยงำนได้ภำยในเดือนพฤศจิกำยน 2553 
 2.  ร้อยละของตัวบ่งชี้คุณภำพของมหำวิทยำลัยที่เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
 เป้ำหมำย : ร้อยละ 100 

โครงกำร 
 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ  
(บำท) 

1. กำรปรับปรุงกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ต.ค.52-ก.ย.53 มีกำรปรับปรุงระบบประกันคุณภำพ
เป็นประจ ำทุกป ี

ก่อนปีกำรศึกษำ
ในรอบต่อไป 

240,000 

2. กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
กิจกำรนิสิต 

พ.ย.-ธ.ค.52 คู่มือระบบประกันคุณภำพกิจกำร
นิสิต 

ก่อนปีกำรศึกษำ
ในรอบต่อไป 

- 

 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรตัดสินคุณภำพและกำรยกระดับคุณภำพโดยกำรเทียบเคียงของหน่วยงำนภำยใน 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : ทุกหน่วยงำนได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน และมีกำรเทียบเคียงคุณภำพ ประจ ำทุกปี 
ตัวช้ีวัด :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน ตำมเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. 
 เป้ำหมำย : ระดับ 5 

โครงกำร 
 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ  
(บำท) 

1. กำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 
2553 

ต.ค.52-ก.ย.53 ระดับควำมส ำเร็จของกระบวนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปี 2553 

ระดับ 5 150,000 

2. กำรประเมินผลลัพธ์ของระบบประกัน
คุณภำพ 

ก.ค.-ก.ย.53 มีรำยงำนกำรประเมินผลลพัธ์ของระบบ
ประกันคุณภำพ ระดับคณะวิชำ ส ำนัก 
สถำบนั และมหำวทิยำลัย 

มีรำยงำนกำร
ประเมินผล

ลัพธ ์

- 

3. กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพโดยใช้ผล
กำรประเมิน 

พ.ย.52 ร้อยละของหน่วยงำนที่ส่งแผนพัฒนำ
ปรับปรุงฯ 

ร้อยละ 80 - 

4. ข้อมูลสืบค้นกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ก.ค. 53 มีกำรรวบรวมข้อมูลคณะกรรมกำร ข้อมูล - 
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โครงกำร 
 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ  
(บำท) 

ประเมินคุณภำพภำยใน 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ประเมินคุณภำพภำยในที่ครบถว้นเป็น
ปัจจุบนั 

คณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพ

ภำยใน 

 
 

5. โครงกำรรำงวัลคุณภำพ
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

ธ.ค.52–พ.ย.53 - ร้อยละของหน่วยงำนที่ส่งผลงำนเข้ำ
ร่วมต่อหน่วยงำนทัง้หมด 
- ระดับควำมพงึพอใจของผู้เข้ำร่วม 
โครงกำร 

ร้อยละ 20 
 

ค่ำเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.5 

400,000 

 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรจัดเก็บและวเิครำะห์ข้อมูล เพ่ือกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : รำยงำนกำรประเมินตนเองของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ตัวช้ีวัด :  จัดส่งรำยงำนพร้อมผลกำรประเมินคุณภำพภำยในต่อ สกอ. ได้ภำยในก ำหนด 
 เป้ำหมำย : ส่งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 

โครงกำร 
 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ  
(บำท) 

1. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพ ระดับสถำบนั ประจ ำปี
กำรศึกษำ  
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ต.ค.52-ก.ย.53 ส่งรำยงำนประกันคุณภำพประจ ำปี
กำรศึกษำให้กับเป้ำหมำยไดท้ันตำม
ก ำหนด 

ภำยใน
ระยะเวลำที่

ก ำหนด 

350,000 

2. กำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ประจ ำปีแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-SAR) 
โดยใช้ระบบฐำนข้อมูลด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ (CHE QA ONLINE) 
ของ สกอ. 

ต.ค.52-พ.ค.53 -  ร้อยละของควำมส ำเร็จในกำร
ถ่ำยทอดควำมรู ้
-  ร้อยละของหน่วยงำนที่สำมำรถน ำ
ระบบฐำนข้อมูลดำ้นประกันคุณภำพ
มำใช้ด ำเนนิกำร 

ร้อยละ 80 50,000 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : บุคลำกรสำมำรถน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึนภำยหลังกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 
 เป้ำหมำย : ร้อยละ 75 

โครงกำร 
 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ  
(บำท) 

1. โครงกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

ต.ค.52-พ.ค.53 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำร ค่ำเฉลี่ย  
3.51-5.00 

370,000 

2. กำรจัดกำรควำมรู้ดำ้นกำรประกัน ก.พ.-ก.ย.53 ระดับควำมพงึพอใจของผู้รับบรกิำร ค่ำเฉลี่ย  200,000 
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โครงกำร 
 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ  
(บำท) 

คุณภำพ 3.51-5.00 
3. กำรผลิตสื่อเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเรื่องกำรประกันคุณภำพ 

ต.ค.52-ก.ย.53 - ระดับควำมพงึพอใจของผู้อ่ำน
จดหมำยข่ำว QA.KU 

ค่ำเฉลี่ย  
3.51-5.00 

40,000 

4. พัฒนำระบบสำรสนเทศ ต.ค.52-ก.ย.53 ข้อร้องเรียนเก่ียวกับข้อมูลบน
เว็บไซต ์

ไม่มำกกว่ำ 
เดือนละ 2 คร้ัง 

10,000 

 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพ 
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : มีกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพได้มำตรฐำนและเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด :  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในอยู่ในระดับดีมำก 
 เป้ำหมำย : ระดับดีมำก 

โครงกำร 
 

ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ  
(บำท) 

1. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำ 
ส ำนักประกันคุณภำพ 

ต.ค.52-ก.ย.53 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รบักำร
พัฒนำเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำ/
ฝึกอบรมตำมแผน 

ร้อยละ 100 - 

2. โครงกำรประกนัคุณภำพภำยใน 
ของส ำนักประกนัคุณภำพ 

ธ.ค.52-ก.ย.53 ระดับควำมส ำเร็จของกำรประกนั
คุณภำพภำยใน 

ระดับ 5 ตำม
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 

- 

3. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม 

ต.ค.52-ก.ย.53 จ ำนวนกิจกรรม 8 กิจกรรม  

4. โครงกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำร
ควบคุมภำยใน 

ต.ค.52-ก.ย.53 ระดับควำมส ำเร็จของกำรน ำระบบ
กำรบริหำรควำมเสี่ยงมำใช้ใน
กระบวนกำรบริหำรงำน 

ระดับ 5 ตำม
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.8 
ของสกอ. 

- 

5. โครงกำรบริหำรจัดกำรแบบมี 
ส่วนร่วม 

ต.ค.52-ก.ย.53 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 

 

6. โครงกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

ธ.ค.52-พ.ค.53 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำร
ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 
- ร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมพึง
พอใจระดับมำกข้ึนไป 

ระดับ 5 ตำม
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 
 
ร้อยละ 80 

- 

7. โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงระบบ
ด ำเนินงำน 

ธ.ค.52 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

ระดับ 5 ตำม
ดัชนีที่ 6.1 

- 

8. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม 
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

ต.ค.52-ก.ย.53 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำม
ก ำหนด 

ส่งรำยงำน 
ตำมก ำหนด 

- 
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1.5 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 1 โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำรงำน ส ำนักประกันคุณภำพ 

1.6 JD ของฝ่ำยต่ำงๆ 

ฝ่ำย หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

1) ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร งำนบริหำร 

- กำรบริหำรงำนบัญชีและกำรเงิน 

- กำรบริหำรงำนบุคคล 

- กำรบริหำรงำนพสัด ุ

งำนธุรกำร 

- สำรบรรณ รับสง่เอกสำร เก็บเอกสำรและสืบคน้ข้อมูล 

- กำรดูแลห้องสมุดส ำนักประกนัคุณภำพ 

- กำรจัดพิมพ์โต้ตอบเอกสำร และส ำเนำเอกสำร 

กำรประสำนงำน/จัดกิจกรรม ภำยใน และภำยนอก ให้กับบุคลำกรส ำนักฯ 

งำนประชุมบุคลำกร และกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 

- กำรจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุม 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป  (3 คน) 
 

-  นักวิจัย (1 คน) 
-  นักวิชาการศึกษา (3 คน) 

-  นักวิเคราะห์นโยบาย และแผน  
    (1 คน) 

-  นักวิชาการศึกษา (2 คน) 
-  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1 คน) 

  

คณะกรรมการประจ าส านักประกันคณุภาพ 

ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ  

-  นักวิชาการศึกษา (3 คน) 
-  นักวิชาการคอมพิวเตอร์     

   (1 คน) 

ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 
(4 คน) 

ฝ่ายตรวจสอบและประเมิน 
คุณภาพภายใน (4 คน) 

ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและ
สารสนเทศ (4 คน) 

รองผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพ 

เลขานุการส านักประกันคุณภาพ 

ฝ่ายบริหารและธุรการ
(3 คน) 

คณะกรรมการบริหารงานบคุคลส าหรบั
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดข้อง       

ส านักประกันคุณภาพ 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคณุภาพ  

อธิการบด ี
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ฝ่ำย หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

- สรุปรำยงำนกำรประชุม 

กำรจัดกำรควำมรู้ และสัมมำทิฐิบุคลำกรภำยในส ำนักฯ 

2) ฝ่ำยตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

- ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

- กำรจัดท ำแผนกำรประเมินคณุภำพภำยใน รอบปีของคณะวชิำ ส ำนัก สถำบนั และ
หน่วยงำนเทียบเท่ำในทุกวิทยำเขต 

- จัดท ำร่ำงค ำสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีของ คณะ ส ำนัก 
สถำบนั และหน่วยงำนเทียบเทำ่ในทุกวิทยำเขต 

- ประสำนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

- กำรติดตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกประเมินคุณภำพภำยในของทุกคณะ 
ส ำนัก สถำบันและหน่วยงำนเทียบเท่ำในทุกวิทยำเขต 

กำรรวบรวมและปรับปรุงฐำนข้อมูลคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับ
มหำวิทยำลัย 

กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ 

โครงกำรรำงวัลคุณภำพแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 พัฒนำระบบประกันคุณภำพนิสิต 

3) ฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมูลและ
สำรสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำนวิเครำะห์  

กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับมหำวิทยำลัย 

- กำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพประจ ำปีของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (SAR) 

- เตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน  

- กำรจัดท ำสรปุวิเครำะห์วิเครำะห์เทียบเคียงผลกำรประเมินคณุภำพภำยใน 

- ดูแลระบบฐำนข้อมูล CHE QA Online 

- กำรติดตำมแผนพัฒนำปรับปรงุตำมข้อเสนอแนะของคณะผูป้ระเมินเสนอต่อ 
ต้นสังกัด และสำธำรณชน 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำ 

- เตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

- รวบรวมข้อมูลประเมินคุณภำพภำยนอกตำมตัวบ่งชี้ของสมศ. 

งำนสำรสนเทศ  

- ผลิตสื่อ จัดท ำจดหมำยขำ่ว และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ขำ่วสำร ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
ระบบกำรประกันคุณภำพ และกิจกรรมต่ำงๆของส ำนักประกนัคุณภำพ 

- กำรจัดและพัฒนำ Home page ของส ำนักประกันคุณภำพ 

- ประสำนงำนจัดท ำวำรสำรและเผยแพร่ผลงำนประกันคุณภำพ 

4) ฝ่ำยพฒันำและฝึกอบรม งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
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ฝ่ำย หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 

- จัดเตรียม และด ำเนนิกำรกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ เพื่อ
พัฒนำปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 

- กำรจัดท ำและแก้ไขปรับปรุงคูม่ือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคณุภำพภำยใน 
มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์

งำนฝึกอบรม 

- ร่ำงแผนงำน และเตรียมงำนอบรม สัมมนำ ประชุมตำมแผนของส ำนักประกันคุณภำพ 

- เตรียมงำน และจัดฝึกอบรม สมัมนำ ประชุมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรประกัน
คุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักฯ 

- สรุปผลงำนอบรม สัมมนำ ประชุม 

- จัดท ำฐำนข้อมูลผู้เข้ำอบรม สมัมนำ ของส ำนักประกนัคุณภำพ 

งำนส่วนกลำงของส ำนัก
ประกันคุณภำพ 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรจัดท ำรำยงำนกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมค ำรบัรองกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ 

กำรด ำเนินงำนวิจัยสถำบัน 

กำรประกันคุณภำพภำยในส ำนกัฯ 

1.7 ผลงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ที่ส ำนักประกันคุณภำพภำคภูมิใจ 

 1.  มีกำรพัฒนำหลักสูตรกำรอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน เพ่ือใช้เป็นหลักสูตร
ส ำนักประกันคุณภำพพัฒนำขึ้น เพ่ือสร้ำงบุคลำกรในกำรรองรับกำรปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน 

2. บุคลำกรได้รับกำรคัดเลือกเป็นบุคลำกรดีเด่นสำยสนับสนุนและช่วยวิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ 
นำงมุกดำ เกตุแก้ว 

 3. กำรสร้ำงเครือข่ำยประกันคุณภำพ 9 สถำบันทั้งระดับสถำบัน คณะวิชำ และนิสิต 
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1.8 ข้อมูลสถิติ  

 1.8.1   งบประมำณ  
ส ำนักประกันคุณภำพ ได้จัดท ำค ำของบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ.2553 (1 ตุลำคม 2552 

– 30 กันยำยน 2553) จ ำนวน 4,483,320.00 บำท และได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 3,538,970.00 บำท  
คิดเป็นร้อยละ 78.94  ดังปรำกฏในตำรำงที่ 1 
 

ตำรำงท่ี 1   กำรเปรียบเทียบค ำของบประมำณเงินรำยได้ และงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ.2553 

 

หมวดรำยจ่ำย งบท่ีขอ งบท่ีได้รับ 
ส่วนต่ำงของงบทีได้รับ

เทียบกับงบท่ีขอ 
 ร้อยละของงบที่

ได้รับจัดสรร 

ยอดรวมงบประมำณ  4,483,320.00  3,538,970.00        944,350.00  78.94 

1. งบบุคลำกร  1,499,220.00  1,499,220.00                      -    100.00 

    - ค่ำจ้ำงพนักงำนรำยเดือน   1,326,744.00  1,326,744.00                      -    100.00 

    - ค่ำประกันสังคม        66,337.00      66,337.00                      -    100.00 

    - ค่ำสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ        39,802.00      39,802.00                      -    100.00 

    - เงินข้ึนข้ัน        66,337.00      66,337.00                      -    100.00 

2. งบด ำเนินกำร  2,660,100.00  1,885,250.00        774,850.00  70.87 

    - ค่ำตอบแทน      652,500.00     570,000.00           82,500.00  87.36 

    - ค่ำใช้สอย   1,414,450.00  1,055,000.00         359,450.00  74.59 

    - ค่ำวัสด ุ      555,900.00     233,250.00         322,650.00  41.96 

    - ค่ำสำธำรณูปโภค        37,250.00       27,000.00           10,250.00  72.48 

3. งบลงทุน     324,000.00     154,500.00        169,500.00  47.69 

    - ค่ำครุภณัฑ ์      324,000.00     154,500.00         169,500.00  47.69 
   

จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ งบประมำณที่ได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัยในหมวดค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ถูกตัด
งบมำกที่สุด เป็นเงิน 774,850.00 บำท ส ำหรับอัตรำส่วนงบประมำณเงินรำยได้ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 3 หมวด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,538,970.00 บำท ประกอบด้วย งบบุคลำกร งบด ำเนินกำร และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 100.00, 70.87 และ 
47.69 ตำมล ำดับ 

ส ำหรับงบประมำณแผ่นดิน ส ำนักประกันคุณภำพ ได้จัดท ำค ำของบประมำณแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2553 (ตุลำคม 2552 – กันยำยน 2553) แต่ไม่ได้รับงบประมำณสนับสนุน นอกจำกงบบุคลำกร ซึ่งงบประมำณอยู่
ที่ส่วนกลำงของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
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ในปีงบประมำณ พ.ศ.2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรจัดโครงกำรที่สร้ำงรำยได้ จ ำนวน 1 โครงกำร  
คือ  โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ประจ ำปี 2553 เป็นเงิน 825,000.00 บำท เพ่ือให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพแก่
บุคลำกรของส ำนักประกันคุณภำพ และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังปรำกฏในตำรำงที่ 2  
 

ตำรำงท่ี 2  รำยละเอียดกำรใช้เงินรำยได้ส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
  

หมวดค่ำใช้จ่ำย งบประมำณเงินรำยได้ 
งบท่ีได้รับ ปรับแผน ลด/

เพ่ิม 
รวมรำยรับ จ่ำยจริง คงเหลือ 

1. งบบุคลำกร 1,499,220.00   1,099,220.00 932,228.39 166,991.61 
1.1 ค่ำจ้ำงลูกจำ้งตำมสัญญำพนักงำน 1,499,220.00 -400,000.00 1,099,220.00 932,228.39 166,991.61 
2. งบด ำเนินงำน 1,885,250.00   3,110,250.00 2,903,508.85 206,741.15 
2.1 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 1,858,250.00 1,225,000.00 3,083,250.00 2,879,905.56 203,344.44 

2.2 ค่ำสำธำรณูปโภค 27,000.00   27,000.00 23,603.29 3,396.71 

3. งบลงทุน 154,500.00   154,500.00 152,603.40 1,896.60 
3.1 ค่ำครภุัณฑ ์ 154,500.00   154,500.00 152,603.40 1,896.60 

คงเหลือ 3,538,970.00 825,000.00 4,363,970.00 3,988,340.64 375,629.36 

 หมำยเหตุ มีกำรปรับแผนเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ประจ ำปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 825,000 บำท 

 
ภำพที่ 4 รำยรับ รำยจ่ำย และเงินคงเหลือ ของส ำนักประกันคุณภำพ จำกงบประมำณเงินรำยได ้

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 

 

 

1,099,220.00
932,228.39

166,991.61

3,110,250.00
2,903,508.85

206,741.15
154,500.00

152,603.40
1,896.60

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน

รายรับ

รายจ่าย

คงเหลอื
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ส ำหรับค่ำใช้จ่ำย ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรใช้จ่ำยในรอบไตรมำสที่ 1 มีค่ำใช้จ่ำยมำกท่ีสุด จ ำนวนร้อยละ 
32.76 โดยในไตรมำสที่ 3 มีค่ำใช้จ่ำยน้อยที่สุด จ ำนวนร้อยละ 15.09 รำยละเอียดตำมตำรำงที่ 3 

ตำรำงท่ี 3  รำยละเอียดกำรใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 แยกรำยไตรมำส 
 

หมวด
ค่ำใช้จ่ำย 

งบประมำณเงินรำยได้ 

งบท่ีได้รับ 
ปรับแผน 
ลด/เพ่ิม 

รวมรำยรับ 
จ่ำยจริงไตรมำสที่ 

คงเหลือ 
1 2 3 4 รวม 

งบ 
บุคลำกร 

1,499,220.00 -  400,000.00 1,099,220.00 240,188.55 245,504.55 253,614.04 192,921.25  932,228.39  166,991.61 

      21.85 22.33 23.07 17.55 84.81 15.19 
งบ 

ด ำเนินงำน 
1,885,250.00 1,225,000.00 3,110,250.00 1,141,285.87 429,850.09 401,900.84 930,472.05 2,903,508.85 206,741.15 

   36.69 13.82 12.92 29.92 93.35 6.65 
งบ 

ลงทุน 
154,500.00 - 154,500.00 48,150.00 30,848.10  2,889.00 70,716.30 152,603.40   1,896.60 

   31.17 19.97 1.87 45.77 98.77 1.23 

รวม 
3,538,970.00 825,000.00 4,363,970.00 1,429,624.42 706,202.74 658,403.88 1,194,109.60 3,988,340.64 375,629.36 

   32.76 16.18 15.09 27.36 91.39 8.61 

 
ภำพที่ 5 ร้อยละกำรใช้จ่ำยเงินรำยไดร้ำยไตรมำส ของส ำนักประกันคุณภำพ   
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ตำรำงท่ี 4  ข้อมูลงบประมำณรำยรับ – รำยจ่ำยของส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.2551 – พ.ศ.2553 
 

        ปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 

รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ รำยรับ รำยจ่ำย คงเหลือ 
งบประมำณ
แผ่นดิน 

150,000 149,883.52 116.92 1,572,036 1,572,036 - 1,649,100 1,649,100 - 

งบประมำณ
เงินรำยได้ 

4,009,186 3,722,925.92 286,260.08 4,055,862 3,069,365.57 986,496.43 4,363,970 3,988,340.64 375,629.36 

รวม 4,159,186 3,872,809.44 286,377 5,627,898 4,641,401.57 986,496.43 6,013,070 5,637,440.64 375,629.36 

1.8.2   จ ำนวนบุคลำกร 

ตำรำงท่ี 1 ข้อมูลบุคลำกรทั้งหมด  ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

ประเภทบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 
2551 2552 2553 

1.  นักวิจัย 1  1 1 
2.  บุคลำกรสนบัสนนุอื่น 13 14 13 
3.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (ไม่รวมลำศึกษำต่อ) 14 15 14 
4.  บุคลำกรลำศึกษำต่อทุกประเภท  - - - 
5.  บุคลำกรลำศึกษำต่อบำงเวลำ/นอกเวลำรำชกำร 2 1 2 
6.  รวมบุคลำกรทั้งหมด (รวมลำศึกษำต่อ) 14 15 14 

หมำยเหตุ: บุคลำกรทั้งหมด ก ำหนดให้นับบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรท ำงำนดังนี้ 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่ำ 6 เดือนไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 
 

ตำรำงท่ี 2  ข้อมูลบุคลำกร ให้นับบุคลำกรที่มีระยะเวลำกำรท ำงำนที่ก ำหนด แยกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร และคุณวุฒิ
กำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2551-2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
(ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 
 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร บุคลำกรไม่รวมลำ  บุคลำกรที่ลำ บุคลำกรทั้งหมดรวมลำ 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  แรงงำน - - - - - - - - - 
-  ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 13 14 14 - - - - - - 
-  ช ำนำญกำร 6 - - - - - - - - - 
-  ช ำนำญกำร 7 - - - - - - - - - 



13 

 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร บุคลำกรไม่รวมลำ  บุคลำกรที่ลำ บุคลำกรทั้งหมดรวมลำ 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  ช ำนำญกำร 8 1 1 1 - - - - - - 
-  เชี่ยวชำญ 9 - - - - - - - - - 
-  เชี่ยวชำญพิเศษ 10 - - - - - - - - - 

รวมท้ังหมด 14 15 15 - - - - - - 
คุณวุฒิกำรศึกษำ          

-  ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตร ี - - - - - - - - - 
-  ระดับปรญิญำตร ี - - - - - - 11 11 10 
-  ระดับปรญิญำโท - - - - - - 3* 4* 5* 
-  ระดับปรญิญำเอก - - - - - - 1* - - 

รวมท้ังหมด - - - - - - 14 15 15 

หมำยเหตุ:  * ลำบำงเวลำไม่เกิน 10 ชั่วโมงต่อสัปดำห์ จ ำนวน 1 คน ศึกษำต่อระดับปริญญำเอก 
 
ตำรำงท่ี 3  ข้อมูลพื้นฐำนของบุคลำกรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  
 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง เลขที่
ต ำแหน่ง 

ว/ด/ป ที่เข้ำ
ปฏิบัติงำน 

ระยะเวลำ
ปฏิบัติงำน 

ปีที่ขอรับ
เคร่ืองรำชฯ 

ปีที่ขอต ำแหน่ง
วิชำกำร 

ข้ำรำชกำร  
1 น.ส.วิไลรตัน์  วิริยะวิบลูย์กิจ 

 
นักวิชำกำรศึกษำ  
ช ำนำญกำร 8 

2570 1 ก.ค. 30 23  ปี  
10 เดือน 

- - 

พนักงำนมหำวิทยำลัย  
1 นำงมุกดำ  เกตุแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ พ.379 1 พ.ย.45 8 ปี 6 เดือน 2555 2554 
2 น.ส.ณฏัยำ  เบ้ำสุภ ี นักวิชำกำรศึกษำ พ.1046 11 พ.ย. 45 8 ปี 6 เดือน 2554 2558 
3 นำงมณฑ์ภัสสร  สุวรรณำพิสิทธิ์ นักวิชำกำรศึกษำ พ.1047 10 ก.ย. 50 3 ปี 8 เดือน 2557 2561 
4 นำยธเนศ  ดำวรุ่งโรจน ์ นักวิจัย พ.1162 18 พ.ย. 45 8 ปี 6 เดือน 2554 2554 
5 นำงกัลยำณ ี รัตนวรำหะ เจ้ำหน้ำท่ี 

บริหำรงำนท่ัวไป 
พ.1163 1 ก.ย.46 7 ปี 8 เดือน 2554 2558 

6 น.ส.นงนำฏ  พัวประเสริฐ นักวิเครำะห ์
นโยบำยและแผน 

พ.1455 11 ก.ย.50 3 ปี 8 เดือน 2555 2555 

พนักงำนเงินรำยได้  
1 น.ส.วิชุตำ  บุญเกต ุ นักวิชำกำรโสต 

ทัศนศึกษำ 
3041 28 เม.ย.51 3 ปี 1 เดือน - - 

2 นำยจิรพัฒน ์ ธำรีสืบ นักวิชำกำรศึกษำ 3042 5 ม.ค.47 7 ปี 4 เดือน - - 
3 น.ส.วลัยพรรณ  วัดแก้ว เจ้ำหน้ำท่ี 

บริหำรงำนท่ัวไป 
3112 16 ก.ย.53 8 เดือน  

15 วัน 
- - 

4 น.ส.อรอุมำ  แก้วมณีโชต ิ นักวิชำกำรศึกษำ 3114 1 ม.ิย.52 2 ปี - - 



14 

 

ชื่อ-สกลุ ต ำแหน่ง เลขที่
ต ำแหน่ง 

ว/ด/ป ที่เข้ำ
ปฏิบัติงำน 

ระยะเวลำ
ปฏิบัติงำน 

ปีที่ขอรับ
เคร่ืองรำชฯ 

ปีที่ขอต ำแหน่ง
วิชำกำร 

5 นำงสำวศิรลิักษณ์ โดดหน ู นักวิชำกำรศึกษำ 3226 16 ก.ย.53 8 เดือน 
15 วัน 

- - 

6 น.ส.เพชร์รตัน ์  โชครุ่ง นักวิชำกำรศึกษำ 3397 5 ม.ค. 47 7 ปี 4 เดือน - - 
7 นำยพงษ์ศักดิ์  แจ้งจอน เจ้ำหน้ำท่ี 

บริหำรงำนท่ัวไป 
3398 16 ม.ีค.52 2 ปี 2 เดือน - - 

พนักงำนรำชกำร  
1 น.ส.วำสฏิฐี  ไวต ี นักวิชำกำรศึกษำ พร.76 3 มี.ค.51 3 ปี 2 เดือน 2556 - 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

หมำยเหตุ  กำรขอต ำแหน่งวิชำกำร วุฒิปริญญำตรี ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 9 ปี เงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ 20,520 บำท 
  กำรขอต ำแหน่งวิชำกำร วุฒิปริญญำโท ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 5 ปี เงินเดือนไม่ต่ ำกว่ำ 20,520 บำท 

1.8.3  ข้อมูลผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ 3 อันดับแรก   
 

ปี พ.ศ. ชื่อผลงำน 
2551 1. โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

2. รำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2550 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
2552 1. ส่งรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เข้ำประกวดและได้รับกำรประกำศ

เกียรติคุณและรับรำงวัลสถำนศกึษำระดับอุดมศึกษำที่มีกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรศึกษำได้มำตรฐำนคุณภำพ ใน
งำน “กำรประชุมวชิำกำรระดบัชำติ : 2552 ปีแห่งคุณภำพกำรศึกษำไทย” 

2. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวชิำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
3. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับสถำบนั ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
4. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับส ำนัก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
5. โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพในตำ่งประเทศ 
6. รำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2551 มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

2553 1.  โครงกำรน ำร่องประเมนิคุณภำพภำยนอก รอบสำม 
2. คู่มือกำรประกันคุณภำพฉบบันสิิต 
3. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวชิำ สถำบัน /ส ำนักประจ ำปีกำรศกึษำ 2553 
4. หลักสูตรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
5. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเงินและกำรพัฒนำนสิิต 
6.  ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ คร้ังที่ 4 ประจ ำปี 2553 
7.  เว็บไซต์ส ำนักประกันคุณภำพ www.qa.ku.ac.th 
8.  รำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์

 

http://www.qa.ku.ac.th/
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1.9 ที่ตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอำคำรและพื้นที่ใช้สอย 

อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี เป็นอำคำรสูง 10 ชั้น จัดสร้ำงขึ้นในวำระ
ครบรอบ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเริ่มเข้ำใช้อำคำรเมื่อปี 
พ.ศ. 2540 ส่วนบนดำดฟ้ำมีธงชำติผืนใหญ่เพ่ือเป็นกำรประกำศเฉลิมฉลอง
กำรกำรก้ำวเข้ำสู่ทศวรรษที่ 7 ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปัจจุบันอำคำร
แห่งนี้ใช้เป็นอำคำรบริหำรและส ำนักงำนอธิกำรบดี  

 ส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งอยู่อำคำร
สำรนิเทศ 50 ปี ชั้น 9 ซึ่งใช้พื้นท่ีร่วมกับกองบริกำรกำรศึกษำ มีพ้ืนที่ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 366.75  ตำรำงเมตร  

1.10 ข้อมูลกำรรับตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพภำยใน 

 ส ำนักประกันคุณภำพ ได้ด ำเนินกำรในระบบประกันคุณภำพภำยใน ตำม 6 องค์ประกอบ โดยได้รับกำร
ตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพภำยในจำกมหำวิทยำลัย จ ำนวน 8 ครั้ง รำยละเอียดดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 1  ข้อมูลกำรรับตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักประกันคุณภำพ 
 

ครั้งที่ ว/ด/ป ที่รับตรวจ รอบปีกำรศึกษำ ผลกำรตรวจ 
1 7 - 8 มิ.ย. 2547 2545 มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมดัชนีตรวจสอบที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 42 ดัชนี   
2 5-6 ม.ค. 2548 2546 มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมดัชนีตรวจสอบที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 41 ดัชน ี

และดัชนีประเมินจ ำนวน 26 ดชันี จำก 33 ดัชน ีมีผลกำรประเมิน
คะแนนเฉลี่ย 3.67 จำกคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

3 13-14 กรกฎำคม 
2548 

2547 มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 41 ดัชนี ที่ก ำหนดไว้ 
และดัชนีประเมินครบทั้ง 29 ดชัน ีมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.62 
จำกคะแนนเต็ม 5.00  อยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

4 2, 4, 17 และ 28 
สิงหำคม 2549 

2548 มีกำรประเมินแบบกลุ่มสำขำ อยู่ในกลุ่มหน่วยงำนสนับสนนุกำรบริหำร 
มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 41 ดัชนี  และดชันี
ประเมินฯ 32 ดัชนี จำก 33 ดัชนี และดชันปีระเมินตำมภำรกิจหลักของ
หน่วยงำน 3 ดัชน ีมีผลกำรประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.73 จำกคะแนนเต็ม 
5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

5 4, 5, 10, 17 และ 
19 กรกฎำคม 2550 

2549 มีกำรประเมินแบบกลุ่มสำขำ อยู่ในกลุ่มหน่วยงำนสนับสนนุกำรบริหำร 
มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมดัชนีประเมินบังคบั 20 ดัชนี จำก 21 ดัชนี และ
ดัชนไีม่บังคบั 6 ดัชนี รวมทั้งหมด 26 ดัชน ีมีผลกำรประเมินคะแนน
เฉลี่ย 3.93 จำกคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

6 21 - 22 กรกฎำคม 
2551 

2550 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมดัชนีประเมิน 26 ดัชนี จำก 27 ดัชนี มีผลกำร
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 3.67 จำกคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 

QA.KU 
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ครั้งที่ ว/ด/ป ที่รับตรวจ รอบปีกำรศึกษำ ผลกำรตรวจ 
7 30 มิถุนำยน – 1 

กรกฎำคม 2552 
2551 มีผลกำรด ำเนินงำนตำมดัชนีประเมินครบทั้ง 22 ดัชนี มีผลกำรประเมิน

คะแนนเฉลี่ย 4.41 จำกคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
8 1 – 2 กรกฎำคม 

2553 
2552 มีผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวบ่งชีก้ำรประเมิน จ ำนวน 25 ตัวบ่งชี้ โดย

เป็นตัวบง่ชีบ้ังคับ 21 ตัวบง่ชี้ และตัวบง่ชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ มีผลกำร
ประเมินคะแนนเฉลี่ย 2.80 จำกคะแนนเต็ม 3.00 ยู่ในเกณฑ์ดีมำก 
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บทที่ 2   

กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

2.1  สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีตำมภำรกิจ 
กำรด ำเนินงำนของส ำนักประกันคุณภำพเป็นไปเพ่ือตอบสนองภำรกิจ 5 ประกำร ได้แก่ 1) พัฒนำระบบและ

กลไกกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 2) สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพและถ่ำยทอดสู่
ประชำชน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 3) ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกอย่ำงมีแบบ
แผน 4) สร้ำงคุณค่ำแก่บุคลำกรและพันธมิตรเพ่ือกำรบรรลุภำรกิจด้ำนกำรประกันคุณภำพ 5) เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
สำรสนเทศและหน่วยงำนที่ปรึกษำด้ำนประกันคุณภำพ โดยในปีกำรศึกษำ 2553 มีผลงำนเด่น ดังนี้ 
 

2.1.1 พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ส ำนักประกันคุณภำพด ำเนินกำรปรับปรุงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 

2553 ให้สอดคล้องกับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ (สกอ.) จ ำนวน 23 ตัวบ่งชี้ ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งมี 2 ชุด คือ คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ และ
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพส ำหรับ ส ำนัก สถำบัน โดยมีกำรเผยแพร่คู่ มือฯ  ผ่ ำนทำง 
www.qa.ku.ac.th และจัดท ำเล่มส่งให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.qa.ku.ac.th/
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ส ำหรับรำยละเอียดกำรปรับปรุงคู่มือฯ คณะวิชำ และคู่มือฯ ส ำนัก สถำบัน ที่ใช้ประกอบกำรประเมินผลกำร

ด ำเนินงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 มีดังนี ้
 

รำยกำรที่
ปรับปรุง 

รำยละเอียดกำรปรับปรุง 
เดิม (ปีกำรศึกษำ 2552) ใหม่ (ปีกำรศึกษำ 2553) 

1. จ ำนวน และ

ประเภทตัวบ่งช้ี 

I  = ปัจจัยน ำเข้ำ 

P = กระบวนกำร  

O = ผลผลติ 

 

คณะวิชำ 
องค์ประกอบท่ี 1 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี   (P=1, O=1)

องค์ประกอบท่ี 2 จ ำนวน 14 ตัวบ่งช้ี  (I = 4, P=5, O=5) 
องค์ประกอบท่ี 3 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี   (P=3) 

องค์ประกอบท่ี 4 จ ำนวน 10 ตัวบ่งช้ี  (I = 3, P=2, O=5) 
องค์ประกอบท่ี 5 จ ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี   (I = 1, P=2, O=2) 

องค์ประกอบท่ี 6 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี   (P=1, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 7 จ ำนวน 9 ตัวบ่งช้ี   (I = 2, P=4, O=3) 

องค์ประกอบท่ี 8 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี   (P=2) 
องค์ประกอบท่ี 9 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี   (P=2, O=1) 

รวม 50 ตัวบ่งชี้  (I = 10, P=22, O=18) 

คณะวิชำ 
องค์ประกอบท่ี 1 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 

องค์ประกอบท่ี 2 จ ำนวน 8 ตัวบ่งช้ี  (I = 3, P=4, O=1) 

องค์ประกอบท่ี 3 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี  (P=3) 
องค์ประกอบท่ี 4 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี  (I = 1, P=2) 

องค์ประกอบท่ี 5 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี  (P=2) 
องค์ประกอบท่ี 6 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 
องค์ประกอบท่ี 7 จ ำนวน 4 ตัวบ่งช้ี  (P=4) 
องค์ประกอบท่ี 8 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 
องค์ประกอบท่ี 9 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 
รวม 24 ตัวบ่งชี้  (I = 4, P=19, O=1) 

 ส ำนัก 
องค์ประกอบท่ี 1 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี   (P=1, O=1)
องค์ประกอบท่ี 2 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี  (P=1, O=2) 

องค์ประกอบท่ี 3 จ ำนวน 8 ตัวบ่งช้ี   (I = 1, P=5, O=2) 
องค์ประกอบท่ี 4 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี   (P=2, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 5 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี   (P=1, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 6 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี   (P=1, O=2) 

รวม 21 ตัวบ่งชี้  (I = 1, P=11, O=9) 
สถำบัน 

องค์ประกอบท่ี 1 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี   (P=1, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 2 จ ำนวน 15 ตัวบ่งช้ี (I = 4, P=3, O=8) 
องค์ประกอบท่ี 3 จ ำนวน 9 ตัวบ่งช้ี   (I = 1, P=5, O=3) 

องค์ประกอบท่ี 4 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี   (P=2, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 5 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี   (P=1, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 6 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี   (P=1, O=2) 

รวม 34 ตัวบ่งชี้ (I = 5, P=13, O=16) 

ส ำนัก 
องค์ประกอบท่ี 1 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 

องค์ประกอบท่ี 2 จ ำนวน 3 ตัวบ่งช้ี  (P=1, O=2) 
องค์ประกอบท่ี 3 จ ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี  (I = 1, P=4) 
องค์ประกอบท่ี 4 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี  (P=1, O=1) 

องค์ประกอบท่ี 5 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 
องค์ประกอบท่ี 6 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 

รวม 13 ตัวบ่งชี้  (I = 1, P=9, O=3) 
สถำบัน 

องค์ประกอบท่ี 1 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 
องค์ประกอบท่ี จ ำนวน 7 ตัวบ่งช้ี (I = 1, P=3, O=3) 
องค์ประกอบท่ี 3 จ ำนวน 5 ตัวบ่งช้ี  (I = 1, P=4) 
องค์ประกอบท่ี 4 จ ำนวน 2 ตัวบ่งช้ี  (P=1, O=1) 

องค์ประกอบท่ี 5 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 
องค์ประกอบท่ี 6 จ ำนวน 1 ตัวบ่งช้ี  (P=1) 

รวม 17 ตัวบ่งชี้ (I = 2, P=11, O=4) 
2. ช่ือ

องค์ประกอบ 

คณะวิชำ/ส ำนัก/สถำบัน 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และ 

                             แผนงำน 
คณะวิชำ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรเรียนกำรสอน 

คณะวิชำ/ส ำนัก/สถำบัน 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และ 

แผนด ำเนินกำร 
คณะวิชำ 

องค์ประกอบท่ี 2 กำรผลติบัณฑิต 
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รำยกำรที่
ปรับปรุง 

รำยละเอียดกำรปรับปรุง 
เดิม (ปีกำรศึกษำ 2552) ใหม่ (ปีกำรศึกษำ 2553) 

3. เกณฑ์ประเมิน
เชิงคุณภำพ 

มีทั้งเกณฑ์ระดับ (ข้ำมข้อไม่ได)้ และเกณฑ์ข้อ มีเฉพำะเกณฑ์ข้อ 

4. เกณฑ์ประเมิน
เชิงปริมำณ 

แบ่งคะแนนตำมช่วงผลกำรด ำเนินงำน เช่น คะแนน 1 มี
ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 30-50 เป็นต้น 

มีคะแนนระหว่ำง 1-5 โดยเป็นค่ำต่อเนื่อง  
(มีจุดทศนิยม) และจะก ำหนดเฉพำะผลกำร

ด ำเนินงำนในเกณฑ์คะแนน 5 ไว ้ส่วนผลกำร
ด ำเนินงำนในคะแนนอ่ืนๆ จะไดจ้ำกกำรเทียบ

บัญญัตไิตรยำงศ ์
5.คะแนนผลกำร
ประเมิน 

คะแนนเตม็ 3.00 คะแนนเตม็ 5.00 

6. กำรแปล
ควำมหมำยผล
ประเมิน 

 1.50    หมำยถึง  กำรด ำเนินงำนยังไม่ได้คณุภำพ 
1.51-2.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนได้คณุภำพในระดับพอใช้ 

2.01-2.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนได้คณุภำพระดับดี 
2.51-3.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนได้คณุภำพระดับดีมำก 

 

0.00-1.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51-4.50 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับด ี
4.51-5.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

 

2.1.2   สร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพและถ่ำยทอดสู่ประชำชน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ส ำนักประกันคุณภำพได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพ ให้กับผู้บริหำรและ

บุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รวมทั้งหมด 14 กิจกรรม และได้ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมและมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง รำยละเอียดดังนี้ 

 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพัฒนำคุณภำพองค์กร  ระยะที่ 1 เรื่อง กำรเชื่อมโยง 
แผนยุทธศำสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และกำรก ำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 

2. โครงกำรสืบสำนงำนคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
3. โครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรบริหำรคุณภำพโดยรวมและกำรสร้ำงคุณภำพในกระบวนกำร (Total Quality 

Management and built-in Process) 
4. โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 1 มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 รุ่นที่ 1 
5. โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน  มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  

วิทยำเขตบำงเขน 
6. โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน  มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  

วิทยำเขตศรีรำชำ 
7. โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 วิทยำเขต 

ก ำแพงแสน 
8. โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 1 มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  
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รุ่นที่ 2 
9. โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 วิทยำเขต 

 เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
10. โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 1 มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 รุ่นที่ 3 
11. โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 1 
12. โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ 

 2553 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 
13. โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มก. ประจ ำปีกำรศึกษำ  

 2553 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 2 
14. โครงกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ภำรกิจของฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 

ภำยใน ประจ ำปี 2553” 
15. ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยสำรคำม 
16. ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 

ส ำนักประกันคุณภำพมีกำรจัดกิจกรรมให้ควำมรู้ด้ำนประกันคุณภำพ โดยมีกิจกรรมเด่นๆ ดังนี้  
1) โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้มีควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ประเมินคุณภำพภำยในที่มีกำรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) และสำมำรถเตรียมพร้อมรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ได้อย่ำงทัน
กำร ซึ่งมีรูปแบบกำรชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ แบ่งเป็นกำรชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ส ำหรับคณะวิชำ 
และกำรชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ส ำหรับส ำนัก สถำบัน เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรครอบคลุม 4 วิทยำเขต   
รวมทั้งสิ้น 774 คน ดังนี้  

วิทยำเขตบำงเขน วันที่ 23 ธันวำคม 2553       ผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 334  คน 
วิทยำเขตศรีรำชำ วันที่ 11 มกรำคม 2554       ผู้เข้ำร่วมทั้งหมด   96  คน 
วิทยำเขตก ำแพงแสน วันที่ 13 มกรำคม 2554   ผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 250  คน 
วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 28 มกรำคม 2554   ผู้เข้ำร่วมทั้งหมด 94  คน 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์ 

ประเมินคุณภาพภายใน 
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ผลกำรประเมินโครงกำร พบว่ำ มีผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 3.82 ส่วนผล
กำรประเมินในแต่ละวิทยำเขตก็อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน โดยผู้เข้ำร่วมโครงกำรในภำพรวม 4 วิทยำเขตมีควำมเข้ำใจ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ที่เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 3.72 และมีควำมเข้ำใจแนวทำงกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ประจ ำปี 2554 อยู่ในระดับดีเช่นกัน มีค่ำเฉลี่ย 3.78  

2)  โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ refresh  

ผู้ประเมินคุณภำพที่ขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ สกอ . อยู่แล้วให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ และแนวปฏิบัติของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ในกำรท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินที่มีมำตรฐำน และยังคงมีรำยชื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของ สกอ. ต่อไป ที่สำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้ประเมินตำมคุณสมบัติที่ สกอ.ก ำหนด  

ด ำเนินกำรในช่วงเดือนธันวำคม 2553 – กุมภำพันธ์ 2554 จ ำนวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 278 คน  
รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ธันวำคม 2553  
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มกรำคม 2554  
รุ่นที่ 3 วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2554  

 
 
 
 
 
 

 

 
ผลกำรประเมินโครงกำร พบว่ำ ภำพรวมอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 4.12 โดยผู้เข้ำอบรมแสดงควำมคิดเห็นว่ำ

หลักสูตรทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติมีควำมเหมำะสมในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 4.05  
3)  โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
โดยเป็นโครงกำรที่มีกำรปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดรับกับหลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยในของ สกอ. แต่จะเน้นไปที่ภำรกิจของเลขำนุกำรฯ เป็นหลัก อันจะท ำให้สำมำรถร่วมเป็นทีมงำนผู้
ประเมินฯ ที่มีมำตรฐำนเดียวกันได้ ซึ่งมีก ำหนดด ำเนินกำร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 1 ส ำหรับผู้ที่มีประสบกำรณ์เป็น
เลขำนุกำรฯ มำแล้ว และหลักสูตร 2 ส ำหรับผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์เป็นเลขำนุกำร 

กำรด ำเนินโครงกำรฯ ได้รับกำรตอบรับจำกบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นอย่ำงดี โดยเฉพำะหลักสูตร 
2 ส ำหรับผู้ไม่มีประสบกำรณ์ มีผู้สนใจเข้ำอบรมมำกกว่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด จนท ำให้ต้องเปิดหลักสูตรอบรม รุ่นที่ 2 
เพ่ิมเติมอีก 1 รุ่น ในภำพรวมมีผู้ผ่ำนอบรมหลักสูตรเลขำนุกำรฯ ทั้งหมด 192 คน หลักสูตร 1 วันที่ 20 เมษำยน 2554 
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จ ำนวน 81 คน หลักสูตร 2 รุ่น 1 วันที่ 21-22 เมษำยน 2554 จ ำนวน 59 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 พฤษภำคม 2554 
จ ำนวน 52 คน ผลกำรประเมินโครงกำร พบว่ำ มีผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนภำพรวมหลักสูตร 1 อยู่ในระดับดี  
มีค่ำเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.78 ส ำหรับหลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำน 
อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 4.09, 4.13 และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.39, 0.42 ตำมล ำดับ 

4)  กำรจัดกำรควำมรู้ให้แก่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
ส ำนักประกันคุณภำพได้จัดกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ภำรกิจของฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร

ประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปี 2553” ในวันอังคำรที่ 22 มิถุนำยน 2553 มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 68 คน มีระดับ
ควำมพึงพอใจในภำพรวมเท่ำกับ 4.00 อยู่ในระดับมำก ซึ่งมีประเด็นในกำรจัดกำรควำมรู้ ได้แก่ ปัญหำกำรประเมินใน
รอบปีที ่ผ ่ำนมำ บทบำทหน้ำที ่เลขำนุกำร และผู ้ช ่วยเลขำนุกำร วัตถุประสงค์ และแนวทำงกำรประเมินฯ   
องค์ประกอบคุณภำพและตัวบ่งชี้ ข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนประเมิน 
กำรรำยงำนผลผ่ำนระบบฐำนข้อมูลด้ำนประกันคุณภำพระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online System 

5)  โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพฒันำคุณภำพองค์กร ระยะที่ 1 เรื่อง  
กำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และกำรก ำหนดดัชนีชี้วัด (KPI)  

ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 9 – 10 กันยำยน 2553  เป็นโครงกำรที่ท ำร่วมกับกองแผนงำน เพ่ือเร่งเสริมสร้ำงศักยภำพ
ของบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนอยู่ในหน่วยงำนทุกระดับของมหำวิทยำลัยให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรของแผน และมี
ควำมสำมำรถใช้เครื่องมือต่ำงๆ ทำงด้ำนแผนและกำรพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพขององค์กร ซึ่งกำรด ำเนินกำร
ครั้งนี้เป็นระยะที่ 1 และวำงแผนจะด ำเนินงำนร่วมกันทั้งหมด 3 ระยะ โดยจุดเน้นของกำรด ำเนินงำนระยะที่ 1 นี้ เน้น
กำรให้ควำมรู้พ้ืนฐำนส ำหรับรองรับงำนด้ำนแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ ได้แก่ กระบวนกำรของแผน  เครื่องมือต่ำงๆ  
ที่ใช้ในกระบวนกำรวำงแผนและติดตำมประเมินผล และพัฒนำควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรใช้เครื่องมือ
ได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม เครื่องมือดังกล่ำวที่จะน ำมำใช้คือ Balance Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิผลใน
กำรแปลงแผนยุทธศำสตร์ขององค์กรสู่กำรปฏิบัติ โดยอำศัยกำรวัดและประเมิน รวมถึงกำรก ำหนดดัชนีชี้วัดผลส ำเร็จ  

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลกำรประเมินโครงกำร พบว่ำ มีผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 4.11 โดย

ผู้ เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ กำรวิเครำะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร  
(SWOT Analysis) กำรก ำหนดเป้ำหมำยองค์กร / วิสัยทัศน์ (Vision) กำรใช้เครื่องมือ Balance Scorecard และกำร
ก ำหนดดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI) ภำยหลังจำกกำรรับฟังบรรยำยและฝึกปฏิบัติ อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 3.86  
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6)  โครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรบริหำรคุณภำพโดยรวมและกำรสร้ำงคุณภำพในกระบวนกำร  
(Total Quality Management and built-in Process) 

ด ำเนินกำรเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2553 เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่ต้องกำรให้
ส ำนักประกันคุณภำพจัดหลักสูตรด้ำนประกันคุณภำพส ำหรับผู้บริหำร ซึ่งจะท ำให้ผู้บริหำรเข้ำถึงหลักกำรบริหำรและ
ประกันคุณภำพ ควำมรับผิดชอบในกำรประกันคุณภำพ กำรสร้ำงคุณภำพขึ้นในกระบวนกำร ตลอดจนกำรประกัน
คุณภำพกับ Balance Scorecard และกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน อันจะน ำไปสู่กำรประยุกต์ใช้กับกำร
พัฒนำระบบงำนภำยในหน่วยงำน 

ผลกำรประเมินโครงกำร พบว่ำ มีผลสัมฤทธิ์ในกำรด ำเนินงำนภำพรวมอยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ย 4.10 โดย
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมเข้ำใจในหลักกำรบริหำรคุณภำพ กำรสร้ำงคุณภำพในกระบวนกำร และระบบบริหำรคุณภำพ
กับกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ เพิ่มข้ึนเมื่อได้ฟังวิทยำกรบรรยำย คิดเป็นร้อยละ 83.99 

7)  โครงกำรสืบสำนงำนคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เนื่องจำก ในปีงบประมำณ พ.ศ.2553 ที่ปรึกษำ และประธำนคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ 

เกษียณอำยุรำชกำร ในวันที่ 30 กันยำยน 2553 ได้แก่ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำมัคคี บุณยะวัฒน์ รองอธิกำรบดีฝ่ำย
วิจัย ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกัน
คุณภำพ ประธำนคณะกรรรมกำรประจ ำส ำนักฯ  และดร.วรำภรณ์ เทพสัมฤทธิ์พร ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำรเงินและ
ทรัพย์สิน กรรมกำรประจ ำส ำนักฯ รวม 3 ท่ำน ส ำนักประกันคุณภำพ จึงได้จัดโครงกำรสืบสำนงำนคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในวันที่ 1 ตุลำคม 2553 ขึน้ เพ่ือให้ทั้ง 3 ท่ำน ได้มีกำรจัดกำรควำมรู้เกี่ยวกับประสบกำรณ์ 
และให้ค ำชี้แนะส ำหรับกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพในอนำคต พร้อมทั้งจัดกิจกรรมมุทิตำจิตให้กับทั้ง 3 ท่ำน โดยมี
ผู้เข้ำร่วมจ ำนวน 90 คน และมีผลกำรประเมินในภำพรวมเฉลี่ย 4.40 คะแนน 
 

2.1.3 ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกอย่ำงมีแบบแผน 
 ส ำนักประกันคุณภำพมีกำรบริหำรจัดกำรตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน  และมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน จ ำนวน 54 หน่วยงำน พร้อมจัดส่งคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 
มก. ให้แก่คณะกรรมกำรประเมินฯ และมีกำรจัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 2553 
ส ำหรับคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปี 2553 เพ่ือให้มีแนวทำงกำรประเมินเป็นทิศทำงเดียวกัน 

จำกที่ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรประเมินคุณภำพภำยในเดือนกรกฎำคม 2553 ซึ่งประเมินตำมผลกำร
ด ำเนินงำนรอบปีกำรศึกษำ 2552 จ ำนวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงำน โดยแบ่งเป็นวิทยำเขตบำงเขน 31 หน่วยงำน (คณะวิชำ 
16 คณะ และหน่วยงำนสนับสนุน 15 หน่วยงำน) วิทยำเขตก ำแพงแสน จ ำนวน 10 หน่วยงำน (คณะวิชำ 5 คณะ และ
หน่วยงำนสนับสนุน 5 หน่วยงำน) วิทยำเขตศรีรำชำ จ ำนวน 7 หน่วยงำน (คณะวิชำ 5 คณะ และหน่วยงำนสนับสนุน 2 
หน่วยงำน) และวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 6 หน่วยงำน (คณะวิชำ 3 คณะ และหน่วยงำนสนับสนุน 3 
หน่วยงำน) มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี 2553 ส ำหรับ
คณะกรรมกำรประเมินฯ  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.17 อยู่ในระดับมำก และส ำหรับหน่วยงำนมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.27 อยู่ใน
ระดับมำกเช่นเดียวกัน 
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นอกจำกนีส้ ำนักประกันคุณภำพยังเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2552 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  โดยรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนทั้ง  4 วิทยำเขตของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   
เพ่ือสะท้อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และกำรประเมินตนเอง 
ตำมตัวบ่งชี้ประเมินคุณภำพภำยใน 9 องค์ประกอบจ ำนวน 62 ตัวบ่งชี้ ตำมตัวบ่งชี้ประเมินคุณภำพ 
ภำยในที่มหำวิทยำลัยก ำหนด ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มำตรฐำนของ สกอ. 
จ ำนวน 41 ตัวบ่งชี้ ใน 9 องค์ประกอบและเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับสถำบัน 
เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยในจำกคณะกรรมกำร 
ประเมินฯของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 11 ท่ำน โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธ ำรงธัญวงศ์ เป็นประธำน 
คณะกรรมกำรฯเมื่อวันที่ 31 สิงหำคม – 2 กันยำยน 2553 ผลประเมินในภำพรวมตำมมำตรฐำนของคณะกรรมกำร 
กำรอุดมศึกษำ (สกอ.) จ ำนวน 41 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 2.59 จำกคะแนนเต็ม 3.00 และผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยในตำมตัวบ่งชี้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 62 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
2.56 จำกคะแนนเต็ม 3.00 เช่นกัน โดยในปี 2553 สกอ. ได้ก ำหนดให้ทุกมหำวิทยำลัยส่งรำยงำนผลกำรประเมินผ่ำน
ระบบ CHE QA Online ทั้งในระดับมหำวิทยำลัย และระดับคณะวิชำ 
 

2.1.4  สร้ำงคุณค่ำแก่บุคลำกรและพันธมิตรเพื่อกำรบรรลุภำรกิจด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
วิสัยทัศน์ของส ำนักประกันคุณภำพ คือ กำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ ที่ได้มำตรฐำนสำกล 

ดังนั้น กำรจะขับเคลื่อนผลกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ส ำนักประกันคุณภำพได้เล็งเห็นว่ำควรจะมุ่งเน้นที่กำร
สร้ำงคุณค่ำแก่บุคลำกร และพันธมิตร ทั้งในส่วนที่เป็นกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรในมหำวิทยำลัยได้มีเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่บรรลุผลส ำเร็จ อันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่หน่วยงำนต่ำงๆ จะน ำไปประยุกต์ใช้ได้ ภำยใต้โครงกำร
ต่ำงๆ ของส ำนักประกันที่จัดขึ้น นอกจำกนี้ ส ำนักประกันคุณภำพยังมีนโยบำยในกำรเสริมสร้ำงโลกทัศน์ในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับผู้บริหำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัยรำยละเอียดดังนี้ 
 1)  โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 4 

กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่เริ่มเป็นครั้งแรกในปี 2550 และจัดต่อเนื่องจนถึง
ครั้งที่ 4 ในปี 2553 พบว่ำกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ ส่งผลให้ได้รับประโยชน์จำกผลงำนที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและเกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่ำงมำก ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดควำมต่อเนื่อง และเป็นกำรเปิดโอกำสให้ทุกหน่วยงำนมุ่ง
พัฒนำกำรด ำเนินงำนให้มีคุณภำพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่ วยงำนมำกขึ้น ดังนั้น ส ำนักประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเห็นควำมส ำคัญในกำรจัด “โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ครั้งที่ 4” ขึ้น เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม บรรลุตำมเป้ำหมำย  
ที่ก ำหนด  โดยแบ่งประเภทรำงวัลเป็นดังนี้ 

1. รำงวัลภำพรวมองค์ประกอบคุณภำพ (หน่วยงำนคุณภำพ)  
2. รำงวัลรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
3. รำงวัลพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน/แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนต่ำงๆ 
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ซึ่งกำรด ำเนินงำนครั้งที่ 4 นี้ มีผลงำนส่งเข้ำร่วมประกวด 41 ผลงำน โดยมีผลงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกให้

น ำเสนอทั้งภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์ ในวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2553 โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำตัดสิน มี
ผลงำนที่ได้รับรำงวัล จ ำนวน 17 ผลงำน และมีกำรมอบรำงวัลทั้ง 17 รำงวัลในงำนวันขอบคุณบุคลำกร เมื่อวันที่ 24 
ธันวำคม 2553 ผลกำรประเมินโครงกำรรำงวัลคุณภำพแล้ว พบว่ำ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ 4.15 อยู่ในระดับ
มำก 

2)  โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ด้ำนกำรพัฒนำนิสิตเพื่อกำรประกันคุณภำพ 

 ส ำนั กปร ะกั น คุณภำพจั ด โ คร งกำ รขึ้ น ร ะหว่ ำ ง วั นที่  4 -6  มี น ำคม  2554  ณ  คณะวนศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และสถำนีฝึกนิสิตวนศำสตร์ วังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้ เกี่ยวกับ
ควำมเข้ำใจในตัวบ่งชี้และกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำนิสิตรวมทั้งเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยมีกรณีศึกษำเป็นคณะวนศำสตร์ โดยมีกำรน ำเสนอนโยบำย แนวทำงกำรบริหำรคุณภำพ กำรประกันคุณภำพของ
คณะวนศำสตร์ กำรประกันคุณภำพกิจกรรมนิสิต รวมถึงกำรถอดบทเรียนกำรพัฒนำกิจกรรมนิสิตคณะวนศำสตร์ ทั้งนี้
ยังจัดให้มีเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่เข้ำร่วมโครงกำร ได้
แลกเปลี่ยนกำรพัฒนำกิจกรรมนิสิตให้มีคุณภำพ  

ผลกำรประเมินโครงกำรฯ พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรจัดโครงกำรฯ  
อยู่ในระดับมำก มีค่ำเฉลี่ย 4.39  

3)  โครงกำรสัมมนำเครือข่ำยผู้น ำนิสิต 
 ส ำนักประกันคุณภำพได้จัดโครงกำรเครือข่ำยผู้น ำนิสิต เรื่อง “กิจกรรมกำรถอดบทเรียนเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรประกันคุณภำพด้ำนกิจกรรมนิสิตของมหำวิทยำลัย ปี 2554” ร่วมกับกองกิจกำรนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกิจกรรมกำรถอดบทเรียนจำกกำรด ำเนินกิจกรรมนิสิต เผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับแนวทำงและ
มำตรฐำนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรมนิสิตให้แก่ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำ ระดมควำมคิดเห็นของ
ผู้เข้ำร่วมกำรสัมมนำเกี่ยวกับกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกันคุณภำพกำรด ำเนินกิจกรรม
นิสิต และเพ่ือสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกิจกำรนิสิต โดยโครงกำรด ำเนินกำร เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภำคม  
2554 
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 ผลกำรประเมินโครงกำรฯ พบว่ำ ผู้ เข้ำร่วมโครงกำร 
มีระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมต่อกำรจัดโครงกำรฯ อยู่ในระดับ
มำก มีค่ำเฉลี่ย 3.94  
 

 

    เครือข่าย 
 
 
 
 

 
 

4)  กำรตรวจประเมินคุณภำพกิจกรรมนิสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
 ตำมท่ีส ำนักประกันคุณภำพ ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพ ในคณะกรรมกำรกิจกำรนิสิต ได้ร่วมกัน
พิจำรณำจัดท ำมำตรฐำนคุณภำพนิสิต 6 ด้ำน ประกอบด้วย 1) มำตรฐำนกำรจัดท ำแผน 2) มำตรฐำนด้ำนด ำเนินกำร
ตำมแผน 3) มำตรฐำนกำรติดตำมประเมินผล 4) มำตรฐำนด้ำนพัฒนำปรับปรุง 5) มำตรฐำนด้ำนกำรเงิน 6) มำตรฐำน
ด้ำน 5 ส. ดังนั้น จึงได้พิจำรณำประเมินสภำนิสิตเป็นกำรน ำร่องครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2554 โดยสภำนิสิต
ประเมินตนเอง มีค่ำเฉลี่ย 2.17 คะแนน อยู่ในระดับดี ส ำหรับผลกำรตรวจประเมินของคณะกรรมกำรฯ 1.83 คะแนน 
อยู่ในระดับพอใช้ จำกคะแนนเต็ม 3.00 

2.1.5 เป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรสำรสนเทศและหน่วยงำนที่ปรึกษำด้ำนประกันคุณภำพ 
ส ำนักประกันคุณภำพมีกำรปรับปรุงข้อมูลบน www.qa.ku.ac.th ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นแหล่งอ้ำงอิงด้ำน

ประกันคุณภำพให้กับหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และมีกำรจัดท ำจดหมำยข่ำว QA.KU เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ที่จัดท ำขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำร ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ของส ำนักประกันคุณภำพ เพ่ือให้บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยเฉพำะบุคลำกรด้ำนกำร
ประกันคุณภำพ ได้รับรู้ และทรำบข้อมูลควำมเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยใน รวมทั้งข่ำวประชำสัมพันธ์
กิจกรรมต่ำงๆ ของส ำนักประกันคุณภำพ ซึ่งเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมกลุ่มเป้ำหมำยที่
ก ำหนด อย่ำงต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจำกนี้ยังได้มีกำรจัดจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่จ ำเป็นต่อ
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ 2 ฐำน ได้แก่ 1) ระบบลงทะเบียนออนไลน์ นับเป็นเครื่องมือส ำคัญที่ช่วยลดภำระงำน 
ในกำรจัดท ำใบลงทะเบียน ลดควำมผิดพลำดในกำรพิมพ์ชื่อ-สกุลของผู้เข้ำร่วมโครงกำร รวมทั้งเป็นกำรเพ่ิมช่องทำง 
ที่สำมำรถอ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร และที่ส ำคัญคือท ำให้ข้อมูลกำรด ำเนินโครงกำรถูกจัดเก็บ
อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถตรวจสอบได้ ทั้งหน่วยงำนยังสำมำรถดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และ 2) ฐำนข้อมูล
ผู้ประเมิน ส ำหรับเป็นช่องทำงในกำรสืบค้นรำยชื่อผู้ที่เคยปฏิบัติหน้ำที่ในคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถน ำข้อมูลมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีได้ 

ผู้น านิสิต 

http://www.qa.ku.ac.th/
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ส ำหรับกำรให้ค ำปรึกษำในเรื่องระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยแก่หน่วยงำนต่ำงๆ พบว่ำ  
มีหน่วยงำนภำยนอกมหำวิทยำลัยขอเข้ำศึกษำดูงำนระบบประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ ำนวน 2 
หน่วยงำน รวมผู้เข้ำศึกษำดูงำนทั้งหมด 16 คน รำยละเอียดดังนี้ 

1) ศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  จ ำนวน 10 คน 
2) ศูนย์สื่อกำรสอนทำงอิเล็กทรอนิกส์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง   จ ำนวน   6 คน 

 

2.2 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
ส ำนักประกันคุณภำพด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน ประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม 5 ตัวบ่งชี้ (รำยละเอียดตำม 2.3 
หน้ำ 64 ) โดยได้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2553 (1 มิถุนำยน 2553 – 31 พฤษภำคม 2554) ตำม
แนวทำงที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ก ำหนด โดยประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนกำรประเมิน
เป้ำหมำยไม่คิดค่ำคะแนนแต่ให้ระบุเพียงว่ำบรรลุเป้ำหมำย หรือไม่บรรลุเป้ำหมำย ส ำหรับกำรแปลควำมหมำยผลกำร
ประเมินเป็นดังนี้ 
 คะแนน 0.00 – 1.50   หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 คะแนน 1.51 – 2.50  หมำยถึง กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 

 คะแนน 2.51 – 3.50  หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
 คะแนน 3.51 – 4.50  หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดี 
 คะแนน 4.51 – 5.00 หมำยถึง กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 
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 ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 6 องค์ประกอบคุณภำพ และมี
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้บังคับที่ก ำหนดโดยมหำวิทยำลัย จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลกำรประเมินตนเอง  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 ผลประเมินอยู่ในระดับดีมำก ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.49 ผล
ประเมินอยู่ในระดับดี โดยมีผลกำรประเมินฯที่ต่ำงจำกคณะกรรมกำร 1 ตัวบ่งช้ี รำยละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 6 องค์ประกอบคุณภำพ  

 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 
ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน 
วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั - - 5.00 5.00 3.20 3.20 3.80 3.80 ด ี ด ี
องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริหำรและ
จัดกำร  

5.00 5.00 4.50 4.25 - - 4.60 4.40 ดีมำก ด ี

องค์ประกอบท่ี 4  กำรเงินและ
งบประมำณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำร
ประกันคุณภำพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 6  กำรพัฒนำและ
ปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 5.00 5.00 4.78 4.67 3.80 3.80 4.57 4.49   
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดี   

 

  ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักประกันคุณภำพ ในรอบปีกำรศึกษำ 2553 สำมำรถสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนรำยองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร จ ำนวน 1  
ตัวบ่งชี้  พบว่ำ ผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ค ะแนน  อยู่ ใ น ร ะดั บ ดี  ส ำ หรั บผลกำ รป ร ะ เ มิ นฯขอ ง
คณะกรรมกำรเท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง  รำยละเอียดดัง
ตำรำงที่ 2.2 

 

ตำรำงท่ี 2.2 สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 

ปีปฏิทิน) 
เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2553 

  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรล ุ

  ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหำร (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้    5.00 5.00 1 0 
1.1 กระบวนกำร 

พัฒนำแผน 
ข้อ n/a 8 8 7 8 5.00 5.00 /  / 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  กระบวนกำรพัฒนำแผน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  7  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร

ในหน่วยงำน และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญำหรือปณิธำน และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)  

 2. มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ ระดับหน่วยงำน ไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน 
 3. มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครอบคลุมภำรกิจหลักของหน่วยงำน 
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 5. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกภำรกิจหลักของหน่วยงำน 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ 
ปณิธำน วัตถุประสงค์  
และแผนด ำเนนิกำร 
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 6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนต่อผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ 

 7. 
 

มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและรำยงำนผล
ต่อผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เพ่ือพิจำรณำ 

 8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำ
หน่วยงำน ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำน 8 ข้อ ดังนี้ 
1.   มีกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน

หน่วยงำน และได้รับควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือ
ปณิธำน และแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถำบัน กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)  ส ำนักประกันคุณภำพมีกระบวนกำรทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ทุกปี (1.1-1-1) เพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2552-
2555) ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ซึ่งมี
กลยุทธ์ในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในมหำวิทยำลัย (1.1-1-2) โดยผู้อ ำนวยกำร และ
บุคลำกรในส ำนักฯ มีส่วนร่วม ซึ่งกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินแผนงำนของ
ส ำนักฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของส ำนักฯ และผลกำร  
ประเมินฯ ของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรประกันคุณภำพมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร และเม่ือจัดท ำแผนกลยุทธ์
เรียบร้อย (1.1-1-3) ได้น ำเสนอเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ  
ในครำวกำรประชุมครั้งที่ 7/2552 (1.1-1-4)  
 2.  มีกำรถ่ำยทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงำน ไปสู่ทุกหน่วยงำนภำยใน แผนกลยุทธ์ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำและ
เห็นชอบโดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรภำยในส ำนักฯ ผ่ำนกำรประชุม
บุคลำกรส ำนัก ครั้งที่ 12/2552 (1.1-2-1) เพ่ือเป็นกำรแจ้งให้บุคลำกรทุกคนภำยในส ำนักฯ ได้รับทรำบทิศทำงกำร
ด ำเนินงำนที่มุ่งสู่เป้ำหมำยร่วมกัน และน ำไปสู่กระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนงำนส ำนักประกันคุณภำพ และ
แผนงำนของแต่ละฝ่ำย 
 3.  มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครอบคลุมภำรกิจหลักของหน่วยงำน  
ส ำนักประกันคุณภำพได้จัดท ำแผนงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 โดยน ำประเด็นยุทธศำสตร์ที่ก ำหนดร่วมกันใน
แผนกลยุทธ์มำลงรำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในรอบปี (1.1-3-1) ซึ่งมีควำมครอบคลุมกับภำรกิจของ
ส ำนักฯ และก ำหนดให้แต่ละฝ่ำยไปด ำเนินกำรจัดท ำแผนงำนฝ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 (1.1-3-2) 
  4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กำรจัดแผนกลยุทธ์ และแผนงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ของส ำนักฯ ได้ก ำหนดผลผลิต และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์  รวมทั้งตัวชี้วัดและค่ำ
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เป้ำหมำยในแต่ละโครงกำรที่จะด ำเนินกำร (1.1-1-3 และ 1.1-3-1) เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน  
 5.  มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบทุกภำรกิจหลักของหน่วยงำน กำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนของส ำนักประกันคุณภำพ จะก ำหนดให้แต่ละฝ่ำยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีของฝ่ำยต่อที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ เป็นประจ ำทุกเดือน (1.1-5-1) เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำรวมทั้งปัญหำ
และอุปสรรคในกำรท ำงำน และเมื่อครบรอบไตรมำสจะมีกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนของแต่ละฝ่ำยฯ เสนอ
ต่อที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ ทั้งรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน (1.1-5-2) และหำกต้องมีกำรปรับแผนให้สอดคล้องกับกำร
ปฏิบัติงำนในสภำพจริงก็จะใช้โอกำสนี้ในกำรด ำเนินกำร โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ส ำนักฯ มีกำรปรับแผน
ทั้งหมด 1 ครั้ง (1.1-5-3) และเม่ือครบรอบปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ส ำนักฯ ได้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน
แล้วพบว่ำมีกำรด ำเนินงำนครบทุกภำรกิจหลัก (1.1-5-4)  
 6. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รำยงำนต่อผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนเพื่อพิจำรณำ ส ำนักประกันคุณภำพใช้กลไกกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงำนเป็นล ำดับชั้น อย่ำงต่อเนื่อง และสม่ ำเสมอ ดังนี้  
 6.1 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของแต่ละฝ่ำย : ผู้อ ำนวยกำรได้บรรจุวำระกำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำของแต่ละฝ่ำยไว้ในกำรประชุมบุคลำกรส ำนักฯ ทุกเดือน (1.1-5-1) ซึ่งจะท ำให้บุคลำกรทุกคนได้รับทรำบ
ควำมก้ำวหน้ำ หรือสถำนะของงำนที่ส ำนักฯ ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันร่วมกัน และเมื่อครบรอบไตรมำสก็จะให้แต่ละ
ฝ่ำยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนว่ำสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้มำกน้อยเพียงใด หรือมีประเด็นใดที่ควร
ต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับสภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน (1.1-5-3) นอกจำกนี้ เมื่อครบรอบปีงบประมำณแต่ละฝ่ำย
จะต้องสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนทั้งหมดเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับฝ่ำย (1.1-6-1) 
 6.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของส ำนักฯ : ผู้อ ำนวยกำรได้น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนัก ฯ ต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ อย่ำงสม่ ำเสมอผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ  (1.1-6-3)  โดยมี
ทั้งกำรน ำเสนอเพ่ือทรำบ และน ำเสนอเพ่ือขอควำมคิดเห็นในทำงปฏิบัติ และเมื่อครบรอบ 6 เดือนจะมีกำรสรุปผลงำน
ของส ำนักฯ ในภำพรวมที่ได้จำกกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำยที่รำยงำนไว้ในที่ประชุมบุคลำกร เสนอต่อ
กรรมกำรส ำนักฯ เพ่ือทรำบ และหำกต้องมีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนก็จะให้คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ได้
พิจำรณำด้วย นอกจำกนี้ เมื่อครบรอบปีงบประมำณก็จะสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอต่อกรรมกำรส ำนักฯ  
เพ่ือทรำบ (1.1-6-3)    
 7. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้งและรำยงำนผลต่อ
ผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เพื่อพิจำรณำ ส ำนักประกันคุณภำพได้ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์จำกกำรด ำเนินงำนตำมแผนเสนอผู้บริหำรโดยเข้ำที่ประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ  
(1.1-7-1) รวมทั้งในรอบปีงบประมำณ 2554 ได้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
รอบ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพ่ือทรำบ และหำกต้องมีกำรปรับแผนกำรด ำเนินงำนก็จะให้
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ได้พิจำรณำด้วย (1.1-6-3)  
 8. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหำร/คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี กระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ของส ำนักฯ ได้มีกำรน ำผล
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กำรประเมินแผนงำนของส ำนักฯ ในรอบปีที่ผ่ำนมำ และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของ
ส ำนักฯ และผลกำรประเมินฯ ของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรประกันคุณภำพมำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร   
(1.1-8-1)  
เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
1.1 N/A 8 ข้อ N/A  5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

1.1-1-1 โครงกำรสัมมำทิฐิ เรื่อง กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553  
1.1-1-2 แผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
1.1-1-3 แผนกลยุทธ์ส ำนักประกันคุณภำพ  
1.1-1-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 7/2552 
1.1-2-1 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 12/2552 
1.1-3-1 แผนงำนส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553  
1.1-3-2 แผนงำนของแต่ละฝ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553  
1.1-5-1 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
1.1-5.2 เอกสำรแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนของฝ่ำยต่ำงๆ ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
1.1-5-3 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 7/2553 
1.1-5-4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนของส ำนักประกันคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
1.1-6-1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
1.1-6-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
1.1-6-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 3/2553 
1.1-7-1 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 4/2553 และ 10/2553 
1.1-8-1 เอกสำรสรุปกำรจัดท ำแผนประจ ำปีงบประมำณ 2554 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
8 ข้อ 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบที่ 
2 ภำรกิจหลัก จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ผลกำรประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 คะแนน อยู่ในระดับดี ส ำหรับผลกำร
ประเมินฯของคณะกรรมกำรเท่ำกับผลกำรประเมินตนเอง 
รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.3 

 

ตำรำงท่ี 2.3  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก 
 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ,  
ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรม 

กำร 
ส ำนัก กรรมกำร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร (% หรือ 

สัดส่วน) 
ตัวหำร (% หรือ 

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ 

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั       3.80 3.80 2 2 
2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำร

บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ที่ตอบสนองควำมต้องกำร
พัฒนำ เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชำติ และนำนำชำตติ่อ
จ ำนวนบุคลำกร 

ร้อยละ 7 46.67 2 14.29 2 14.29 24.00 27.00 2.38 2.38 x x 
15 14 14 

2.2 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 

ค่ำเฉลี่ย 7,036.60 3.94 9,133.09 4.02 8,992.78 4.02 3.70 4.00 4.02 4.02 /  / 
1,785.00 2,273.00 2,238.00 

2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำร
ให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

ข้อ 5 5 5 5.00% 5.00% 5.00 5.00 /  / 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

องค์ประกอบที่ 2  
ภำรกิจหลัก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำ 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชำติ และนำนำชำติต่อจ ำนวนบุคลำกร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 24 

ผลกำรด ำเนินงำน  
 ส ำนักประกันคุณภำพ  มีภำรกิจหลักในกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำระบบประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนั้นกิจกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรท่ีส ำนักประกันคุณภำพด ำเนินงำน จึงเป็นลักษณะของ
กำรจัดฝึกอบรม  สัมมนำ และประชุมเชิงปฏิบัติกำร  เพ่ือสร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพให้กับ
บุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นหลัก ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นกิจกรรมหรือโครงกำรให้บริกำรแก่สังคมภำยนอก
มหำวิทยำลัย หรือกำรให้บริกำรที่จัดในมหำวิทยำลัยและมีบุคลำกรภำยนอกเข้ำมำใช้บริกำร  อย่ำงไรก็ตำมในปี
กำรศึกษำ 2553  ส ำนักประกันคุณภำพ  ได้มีกำรให้บริกำรวิชำกำรที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมกำรต้อนรับบุคลำกรจำก
หน่วยงำนภำยนอกในกำรศึกษำดูงำน  ซึ่งเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรของหน่วยงำนภำยนอก  และเป็นกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ให้แก่บุคลำกรภำยนอก  จ ำนวน  2  กิจกรรม ได้แก่  
กำรต้อนรับศึกษำดูงำนจำกศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม จ ำนวน 10 คน  
เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2553 (2.1-1 และ 2.1-2) และกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกศูนย์สื่อกำรสอนทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง จ ำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 26 มกรำคม 2554 (2.1-3 และ 2.1-4)   
 

รำยละเอียด จ ำนวน 
จ ำนวนกิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพท่ีตอบสนองควำมต้องกำรกำรพัฒนำและเสริมสรำ้งควำม
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชำติ และนำนำชำต ิ

2 กิจกรรม 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริง  (2.1-5) 14 คน 
คิดเป็นร้อยละของกจิกรรม/โครงกำรบริกำรวิชำกำร  14.29 % 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร 

X  5 ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร 
ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
 

ค่ำร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรทำงวิชำกำร ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 
 

14.29   
x  5 =   2.38 

  30 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.1 7 ร้อยละ
46.67 

2 ร้อยละ 
14.29 

5 คะแนน 2.38 คะแนน ร้อยละ 
24.00 

ไม่บรรล ุ
15 14 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2.1-1 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ศึกษำดูงำนจำกศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
2.1-2 รำยงำนกำรประเมินผลกำรศึกษำดูงำนจำกศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
2.1-3 หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ศึกษำดูงำนจำกศูนย์สื่อกำรสอนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
2.1-4 รำยงำนกำรประเมินผลกำรศึกษำดูงำนจำกศูนย์สื่อกำรสอนทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง    
2.1-5 ตำรำงสรุปจ ำนวนบุคลำกรประจ ำของส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
2.1-6 แบบเก็บภำรกิจหลัก 1 โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม   

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 

เป้ำหมำย  ค่ำเฉลี่ย 3.70 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ส ำนักประกันคุณภำพ มีนโยบำยให้มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในทุกกิจกรรม เพ่ือน ำข้อมูลป้อนกลับมำใช้
ในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน โดยในรอบปีกำรศึกษำ 2553 มีกิจกรรมกำรให้บริกำรทั้งหมด 
จ ำนวน 24 กิจกรรม ซึ่ งได้ประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรครบทุกกิจกรรม และ มีระดับควำม 
พึงพอใจของผู้รับบริกำรในภำพรวม คิดเป็นค่ำเฉลี่ย 4.02  

  ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่ส ำนักฯ ด ำเนินกำรให้กับบุคลำกรภำยใน/ภำยนอกมหำวิทยำลัย 
จ ำนวน 24 กิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

- ผลรวมของ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจกิจกรรมกำรให้บริกำรต่อจ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม คิดเป็น 
9,127.33  
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- ผลรวมของจ ำนวนคนที่ตอบแบบสอบถำม  2,273 คน 
- ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร คิดเป็น 9,127.33/2,273 = 4.02 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค ำนวณค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรได้เท่ำไร ถือว่ำได้คะแนนเท่ำนั้น 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2.2 7,039.60 ค่ำเฉลี่ย
3.94 

9,127.33 ค่ำเฉลี่ย 
4.02 

3.94 คะแนน 4.02 คะแนน ค่ำเฉลี่ย 
3.70 

บรรลุ 
1,785 2,273 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 

2.2-1 แบบเก็บภำรกิจหลัก 1 โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม  
2.2-2 รำยงำนผลกำรประเมินกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

2.2-3 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

2.2-4 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพัฒนำคุณภำพองค์กร
ระยะที่ 1 เรื่อง กำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และกำรก ำหนดดัชนี 
ชี้วัด (KPI) 

2.2-5 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรบริหำรคุณภำพโดยรวมและกำรสร้ำงคุณภำพใน
กระบวนกำร (Total Quality Management and built-in Process)  

2.2-6 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 1 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

2.2-7 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

2.2-8 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553  

2.2-9 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง "กำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรเงินและ
งบประมำณ เพ่ือกำรประกันคุณภำพ และกำรศึกษำดูงำน 

2.2-10 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 4 

2.2-11 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง กำรพัฒนำนิสิต เพ่ือกำรประกันคุณภำพ 
ประจ ำปี 2554 

2.2-12 สรุปผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
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หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 

ประจ ำปี 2553 

2.2-13 รำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำรสัมมนำเครือข่ำยผู้น ำนิสิต 
เรื่อง  กิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรประกันคุณภำพ 
ด้ำนกิจกรรมนิสิตของมหำวิทยำลัย ปี พ.ศ. 2554 

2.2-14 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง ทบทวนกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ระดับอุดมศึกษำ CHE QA Online 

2.2-15 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอบรมกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop 

2.2-16 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรสัมมำทิฐิ เรื่อง กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำปรับปรุง
ของส ำนักประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  5  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน  
  

 1.  มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 2.  มีกำรวำงแผนกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
 3.  มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรให้บริกำรที่ก ำหนด 
 4.  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรให้บริกำร 
 5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้บริกำรในรอบปีต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน  
ในรอบปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ส ำนักประกันคุณภำพมีช่องทำงกำรส ำรวจควำมต้องกำรของ

ผู้รับบริกำร 2 ช่องทำง ได้แก่ 1) กำรสอบถำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรผ่ำนแบบสอบถำมกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรม/สัมมนำ ต่ำงๆ ซึ่งจะมีข้อค ำถำมปลำยเปิดให้ผู้เข้ำร่วมได้ระบุหัวข้อที่ต้องกำรให้มีกำรจัดโครงกำรสัมมนำ/
ฝึกอบรม/บรรยำย เพ่ิมเติม (2.3-1-1) และ 2) กำรสอบถำมควำมต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรผ่ำนเว็บไซต์ (2.3-1-2) 

2. มีกำรวำงแผนกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ส ำนักประกันคุณภำพได้น ำผล
กำรส ำรวจในข้อ 1 มำจัดท ำแผนกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
แผนงำนส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 (2.3-2-1) โดยกำรก ำหนดแผนกิจกรรมกำรให้บริกำรซึ่ง
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พิจำรณำจำก 1) หัวข้อที่ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำรสอดคล้องกันมำกที่สุด และ 2) หัวข้อที่มีควำมสอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน รำยละเอียดดังนี้ 

2.1)  แผนกิจกรรมที่ได้จำกหัวข้อที่ผู้รับบริกำรมีควำมต้องกำรสอดคล้องกันมำกที่สุด ได้แก่ 

-  โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพัฒนำคุณภำพองค์กร ระยะที่ 1 เรื่อง กำรเชื่อมโยงแผน

ยุทธศำสตร์โดยใช้ Balance Scorecard และกำรก ำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) ด ำเนินกำรร่วมกับกองแผนงำน โดยเน้นกำรให้

ควำมรู้พื้นฐำนส ำหรับรองรับงำนด้ำนแผนและกำรพัฒนำคุณภำพ (2.3-2-2) 

- โครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรบริหำรคุณภำพโดยรวมและกำรสร้ำงคุณภำพในกระบวนกำร (Total Quality 

Management and built-in Process) ซึ่งเป็นหลักสูตรด้ำนประกันคุณภำพส ำหรับผู้บริหำร (2.3-2-3) 

- โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ เพ่ือกำรประกันคุณภำพ

และกำรศึกษำดูงำน ซึ่งเป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรประกันคุณภำพในองค์ประกอบที่ 4 

กำรเงินและงบประมำณ (2.3-2-4) 

- โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงกำรเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือกำร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภำยในมหำวิทยำลัย (2.3-2-5) 

- โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง กำรพัฒนำนิสิตเพ่ือกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปี 2554 ซึ่งเป็นโครงกำรที่

สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนิสิต (2.3-2-6) 

2.2)  แผนกิจกรรมที่ได้จำกหัวข้อมีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ได้แก่ 

- โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2553 ทุกวิทยำเขต ซึ่งมีกำรพัฒนำปรับปรุงตัวบ่งชี้ใหม่ตำมกำรเปลี่ยนแปลงของ สกอ. (2.3-2-7) 

- โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2553 ซึ่งเป็นหลักสูตรของ สกอ. ที่ให้ด ำเนินกำรภำยใต้เครือข่ำยสถำบันอุดมศึกษำภำคกลำงตอนล่ำง  

(2.3-2-8) 

- โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 1 และหลักสูตร 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนำทีมเลขำนุกำรฯ ให้มีควำมเข้ำใจในกำร

ประเมินคุณภำพภำยในในบริบทที่เปลี่ยนแปลง (2.3-2-9) 

3. มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรให้บริกำรที่ก ำหนด ส ำนักประกันคุณภำพมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำร
ให้บริกำรครบทุกกิจกรรมตำมที่ระบุไว้ในข้อ 2 (2.3-3-1) โดยมีกิจกรรมที่ขยำยรุ่นด ำเนินกำรเพ่ิมเติม 1 รุ่น คือ 
โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 2 ส ำหรับผู้ที่ไม่มีประสบกำรณ์เป็นเลขำนุกำรฯ มำก่อน ซึ่งส ำนักฯ ได้สอบถำมควำมต้องกำร
เข้ำอบรมผ่ำนกำรลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.qa.ku.ac.th มีผู้สนใจสมัครเข้ำอบรมจ ำนวน 55 คน จึงได้เปิดรุ่นที่ 2 
เพ่ิมเติม 
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4. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรให้บริกำร ส ำนักประกันคุณภำพมีกำรประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรในรอบปีกำรศึกษำ 2553 ครบทุกกิจกรรม โดยผลกำรประเมิน
ภำพรวมของทุกกิจกรรมอยู่ในระดับดีถึงดีมำก (2.3-4-1) 

5. มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรให้บริกำรในรอบปีต่อไป  จำกผลกำร
ประเมินในข้อ 4 ผู้รับบริกำรได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุง ซึ่งบำงข้อเสนอแนะได้รับกำรปรับปรุง
ในกำรจัดกิจกรรมรุ่นต่อไปเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

5.1)  กำรปรับปรุงวิธีกำรติดต่อกับผู้เข้ำอบรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วม และ

สำมำรถมำเข้ำร่วมตำมก ำหนดกำรได้อย่ำงพร้อมเพรียงกัน ซึ่งแต่เดิมใช้กำรโทรศัพท์ติดต่อเป็น

รำยบุคคล จะสิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรด ำเนินงำน ปรับเป็นกำรส่ง SMS ถึงผู้เข้ำอบรมทุกคน

แทน พร้อมทั้งปรับปรุงฐำนข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์โดยกำรเติมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ที่เคย

รับบริกำรของส ำนักฯ ไว้ด้วย เพื่อสะดวกต่อกำรประสำนงำน (2.3-5-1) 

5.2)  มีกำรสรุปประเด็นค ำถำม-ค ำตอบจำกกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน

เผยแพร่ไว้บน www.qa.ku.ac.th เพ่ือให้ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ฯได้ใช้ศึกษำเพ่ือเป็น

แนวทำงในกำรประเมินคุณภำพภำยใน (2.3-5-2) 

  ทั้งนี้ ส ำนักประกันคุณภำพได้รับข้อเสนอแนะที่จะใช้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในรอบปีถัดไปจำกผู้รับบริกำร
ได้แก่ 

1. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรให้มำกขึ้น และส่งเอกสำรแต่เนิ่นๆ เนื่องจำกหน่วยงำนที่อยู่วิทยำเขต

ห่ำงไกลได้รับเอกสำรช้ำ  

2. ควรจัดเวลำให้เหมำะสมกับเนื้อหำ เพรำะมีเนื้อหำที่ค่อนข้ำงมำก จึงควรให้เวลำในกำรบรรยำยมำกกว่ำนี้ 

3. ควรจัดกิจกรรมให้เหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย และควรแยกกิจกรรมระหว่ำงคณะกับหน่วยงำนสนับสนุน 

เช่น โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพภำยใน โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน เป็นต้น 

4. ควรจัดกิจกรรมให้เร็วขึ้น สอดคล้องกับกำรเตรียมกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยใน เช่น โครงกำรประชุม

ชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน  โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน เป็นต้น  

5. ควรมีรำยกำรอำหำรอิสลำมส ำหรับมุสลิม และ มังสวิรัติส ำหรับผู้ไม่รับประทำนเนื้อสัตว์ด้วย 
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เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
  1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
 2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร    
3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร    
4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร    
5 ข้อ 

 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน  

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
2.3-1-1 แบบสอบถำมในโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรของส ำนักประกันคุณภำพ 
2.3-1-2 กำรสอบถำมควำมต้องกำรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 บน 
www.qa.ku.ac.th 

2.3-2-1 แผนงำนส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
2.3-2-2 โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพัฒนำคุณภำพองค์กร ระยะที่ 1 เรื่อง 

กำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์โดยใช้ Balance Scorecard และกำรก ำหนดดัชนีชี้วัด 
(KPI) 

2.3-2-3 โครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรบริหำรคุณภำพโดยรวมและกำรสร้ำงคุณภำพในกระบวนกำร 
(Total Quality Management and built-in Process) 

2.3-2-4 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ เพื่อ
กำรประกันคุณภำพและกำรศึกษำดูงำน 

2.3-2-5 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 4 

2.3-2-6 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) เรื่อง กำรพัฒนำนิสิตเพื่อกำรประกันคุณภำพ ประจ ำปี 
2554 

2.3-2-7 โครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

2.3-2-8 โครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 1 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

2.3-2-9 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 1 และหลักสูตร 2 
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หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
2.3-3-1 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ของฝ่ำยตรวจสอบและประเมิน

คุณภำพภำยใน และฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม 
2.3-3-2 โครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 2 
2.3-4-1 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรของส ำนักประกันคุณภำพ 

2.3-5-1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม ประจ ำเดือนเมษำยน 2554 

2.3-5-2 เว็บไซต์ส ำนักประกันคุณภำพ www.qa.ku.ac.th หัวข้อ ค ำถำม-ค ำตอบ QA 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบ 
ที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ผลกำร
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
ส ำหรับผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 
คะแนน อยู่ในระดับดี รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.4 

 

ตำรำงท่ี 2.4  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ
, ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรม 

กำร 
ส ำนัก กรรมกำร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร (% หรือ 

สัดส่วน) 
ตัวหำร (% หรือ 

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ 

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร       4.60 4.40 4 4 
3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำร

ประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำร
ทุกระดับของหน่วยงำน 

ข้อ n/a 7 6 5 6 5.00 4.00 / / 

3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบัน
เรียนรู ้

ข้อ 2 5 5 4 5 5.00 5.00 / / 

3.3 ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง ข้อ 5 5 5 5 6 4.00 4.00 / / 
3.4 ระบบกำรพัฒนำบคุลำกร ข้อ n/a 5 5 6 7 4.00 4.00 x x 
3.5 ร้อยละของบุคลำกรทีไ่ด้รับกำร

พัฒนำควำมรู ้และทักษะวิชำชีพ
ทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 15 100.00 14 100.00 14 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 / / 

15 14 14 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 

 1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมิน
ตนเองตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดล่วงหน้ำ  

 2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ  

องค์ประกอบที่ 3  
กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
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มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำ
หน่วยงำน  

 3. ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำรแผน
และผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน ไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน 

 4. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกรทั้งหน่วยงำน อย่ำงน้อย 2 ครั้ง 
ต่อปีกำรศึกษำ 

 5. ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำน เต็มตำมศักยภำพ 

 6. ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และผู้บริหำรน ำผลกำรประเมิน

ไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

ผลกำรด ำเนินงำน 
  ในปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำน 7 ข้อ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนปฏิบัติหน้ำที่ตำมระเบียบ/ข้อบังคับที่ก ำหนดครบถ้วนและมีกำรประเมิน
ตนเองตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดล่วงหน้ำ กำรบริหำรงำนของส ำนักประกันคุณภำพเป็นไปตำมระเบียบว่ำด้วยกำร
บริหำรส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ .ศ.2548 (3.1-1-1) โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ซึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (3.1-1-2) โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี ซึ่ง
คณะกรรมกำรฯ ได้รับมอบหมำยจำกอธิกำรบดีให้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมประกำศแต่งตั้งที่ก ำหนดไว้จ ำนวน 8 ข้อ และเมื่อ
ประเมินผลกำรบริหำรงำนของกรรมกำรฯ ในรอบปีกำรศึกษำ 2553 สรุปได้ดังนี้ 

1.1 ควำมครบถ้วนของกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย พบว่ำ คณะกรรมกำรฯ มีกำรปฏิบัติหน้ำที่
ครบถ้วน ตั้งแต่กำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำงปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพภำยใน รวมทั้งร่วมวำงแผนงำน และแผน
งบประมำณส ำนักฯ ในรอบปีงบประมำณ 2554 พิจำรณำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2553 
พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรประเมินคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปี 2553 และพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน
คุณภำพประจ ำปี 2552 เสนอต่ออธิกำรบดี (3.1-1-3 และ 3.1-1-4) 

1.2 ควำมสม่ ำเสมอในกำรประชุมในรอบ 1 ปี ไม่น้อยกว่ำ 10 ครั้งต่อปี พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2553 มีกำร
ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ อย่ำงสม่ ำเสมอจ ำนวน 9 ครั้ง (3.1-1-5) และมีกำรประชุมวำระพิเศษจ ำนวน 1 
ครั้ ง  ( 3 . 1 -1 -6 )  เ พ่ื อหำ รื อแนวทำงกำรก ำหนด เกณฑ์ปร ะ เมิ นผล งำนที่ เ สนอขอรั บ ร ำ ง วั ลคุณภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 2553 

1.3 กำรมีส่วนร่วมของกรรมกำรในกำรประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 พบว่ำ องค์ประชุมในแต่ละ
ครั้งมีกรรมกำรฯ เข้ำร่วมตั้งแต่ร้อยละ 53.85 ถึง 84.62 โดยในปีกำรศึกษำ 2553 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ จ ำนวน 10 ครั้ง พบว่ำ มีกำรประชุมจ ำนวน 2 ครั้ง ที่มีองค์ประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 (3.1-1-7) ทั้งนี้ ได้ใช้วิธีกำร
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บริหำรจัดกำรองค์ประชุมเพ่ือให้กรรมกำรฯ ได้เข้ำประชุมอย่ำงพร้อมเพรียงกัน โดยกำรส ำรวจวันว่ำงของกรรมกำรฯ 
ล่วงหน้ำตั้งแต่ต้นปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรก ำหนดวันประชุม นอกจำกนี้ยังได้รับกำรแจ้งวันประชุมกรรมกำรโดย
ส่ง SMS แจ้งวันประชุมล่วงหน้ำและมีกำรส่งจดหมำยเชิญประชุมทำง E-mail ก่อนส่งต้นฉบับจริง  (3.1-1-8) 

นอกจำกนี้ เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำ 2553 คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯได้ตอบแบบประเมินตนเองเพ่ือประเมิน
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่มหำวิทยำลัยมอบหมำยโดยมีค่ำเฉลี่ยที่ 2.76 จำกคะแนนเต็ม 3.00 (3.1-1-9) 
 2. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำน และสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ  
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกลยุทธ์ มีกำรน ำข้อมูลสำรสนเทศเป็นฐำนในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำหน่วยงำน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ มีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรส ำนักฯ โดยมีกำรก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2554 ซึ่งแบ่งประเด็นกำรบริหำรเป็น 2 ส่วน คือ กำรบริหำรงำน และกำรบริหำรบุคลำกร (3.1-2-1) 
ทั้งนี้ กำรได้มำซึ่งแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวได้มีกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำประกอบกับกำร
ประเมินสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอก และได้ถ่ำยทอดแนวทำงกำรด ำเนินงำนให้บุคลำกรทุกคนรับทรำบ
ผ่ำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักฯ ครั้งที่ 9/2553 (3.1-2-2) เพ่ือใช้เป็นกรอบในกำรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (3.1-2-3) 
แผนงำนส ำนักฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 (3.1-2-4) และแผนปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำย (3.1-2-5) ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของส ำนักฯ โดยกำรจัดท ำแผนงำนของส ำนักฯ ได้พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำน  แนว
ทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพในปีงบประมำณ พ.ศ.2554 และจำกข้อมูลป้อนกลับของกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่
ผ่ำนมำ และเสนอให้คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในครำวประชุมครั้งที่ 3 และ 4/2553 
(3.1-1-3 และ 3.1-1-4) นอกจำกนี้ได้เปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำนของส ำนักฯ โดย
น ำเข้ำสู่กำรประชุมสัมมำทิฐิ เรื่อง กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ (3.1-2-6) และมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้คุณภำพไว้ทั้งแผนกล
ยุทธ์และแผนงำนของส ำนักฯ 
 3.  ผู้บริหำรมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถสื่อสำร
แผนและผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนไปยังบุคลำกรในหน่วยงำน เพ่ือให้กลไกกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนเป็นล ำดับชั้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้มอบหมำยและให้อ ำนำจแก่หัวหน้ำฝ่ำย
ทั้ง 4 ฝ่ำยในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนภำยในฝ่ำย และจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของฝ่ำยเสนอต่อผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักฯ และเพ่ือนร่วมงำนในส ำนักฯ เป็นประจ ำทุกเดือนในครำวกำรประชุมบุคลำกรส ำนักฯ (3.1-3-1) ซึ่งท ำให้
บุคลำกรทุกคนได้รับทรำบควำมก้ำวหน้ำ หรือสถำนะของงำนที่ส ำนักฯ ด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบันร่วมกัน เมื่อครบรอบ
ไตรมำสก็จะให้แต่ละฝ่ำยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนว่ำสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้มำกน้อยเพียงใด  
หรือมีประเด็นใดที่ควรต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับสภำพกำรท ำงำนในปัจจุบัน (3.1-3-2) และเมื่อครบรอบ
ปีงบประมำณแต่ละฝ่ำยจะต้องสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนทั้งหมดเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส ำหรับรับ
กำรประเมินคุณภำพภำยในระดับฝ่ำย (3.1-3-3) นอกจำกนี้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้สรุปผลงำนส ำนักฯ รอบ 6 เดือน
เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพ่ือทรำบและขอควำมคิดเห็นในทำงปฏิบัติหำกต้องมีกำรปรับแผนกำร
ด ำเนินงำน (3.1-3-4) 
 4.  ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำน มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจแก่
บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม และผู้บริหำรมีกำรจัดประชุมบุคลำกรทั้งหน่วยงำน อย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปีกำรศึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้มอบหมำยและให้อ ำนำจแก่หัวหน้ำฝ่ำยในกำรพิจำรณำผลงำนก่อนน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ  
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รวมทั้งก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนภำยในฝ่ำย และจัดท ำรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของฝ่ำยเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 
และเพ่ือนร่วมงำนในส ำนักฯ เป็นประจ ำทุกเดือนในครำวกำรประชุมบุคลำกรส ำนักฯ (3.1-3-1) นอกจำกนี้ ยังมีกำร
บริหำรงำนในรูปของคณะกรรมกำร/คณะท ำงำน ที่มอบหมำยให้บุคลำกรได้หมุนเวียนกันเป็นประธำนคณะท ำงำนเพ่ือ
ฝึกกำรเป็นผู้น ำที่จะวำงแผนและติดตำมงำน ได้แก่ คณะท ำงำนจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพ คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง และคณะท ำงำนสอบทำนเอกสำร หลักฐำน และประสำนงำนกำรประกันคุณภำพ (3.1-4-1) 
 5.  ผู้บริหำรถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพื่อให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องภำยในส ำนักฯ 
ตั้งแต่เป็นผู้ให้ค ำปรึกษำกับบุคลำกรในกรณีที่เกิดปัญหำในกำรท ำงำน พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำอบรม 
สัมมนำ ศึกษำดูงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ (3.1-5-1) เพ่ือให้บุคลำกรได้พัฒนำควำมรู้ และทักษะ
ให้สำมำรถท ำงำนได้บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนด นอกจำกนี้ ผู้อ ำนวยกำรและบุคลำกรได้ร่วมกันก ำหนดประเด็นควำมรู้
ส ำหรับจัดกิจกรรม KM ภำยในส ำนักฯ เพ่ือให้เกิดกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (3.1-5-2) รวมทั้งมีกำรจัดท ำ
คู่มือปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำยเพ่ือให้บุคลำกรสำมำรถเรียนรู้กำรท ำงำน และสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ (3.1-5-3)  
 6.  ผู้บริหำรบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ ถือหลักกำรบริหำรงำนหน่วยงำนที่บุคลำกรมีส่วนร่วมเป็นส ำคัญมีกำรบริหำรงำนที่เป็นล ำดับชั้น
ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักฯ มีกำรประชุมบุคลำกรเป็นประจ ำทุกเดือน (3.1-3-1)เพ่ือให้ทุกคนได้รับทรำบกำร
ด ำเนินงำนและมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ และร่วมติดตำมกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ให้เป็นไปตำม
แผนงำนที่ก ำหนดไว้ โดยให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นหลัก ซึ่ งกำรด ำ เนินงำนบรรลุ ได้ตำม  
แผนงำนฯ และยังสำมำรถบริหำรกำรเงินได้อย่ำงคุ้มค่ำโดยมีกำรบริหำรกำรเงินที่ได้จัดสรรอย่ำงประหยัดมีเงินเหลือคืน
ให้กับมหำวิทยำลัย (3.1-6-1) ทั้งนี้ ผู้อ ำนวยกำรได้บริหำรงำนอย่ำงโปร่งใสและเป็นไปตำมกฎระเบียบที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด และรับผิดชอบในผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักประกันคุณภำพโดยผ่ำนกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในเป็น
ประจ ำทุกปี (3.1-6-2) และน ำข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินฯ มำพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง (3.1-6-3) นอกจำกนี้ 
กำรพัฒนำปรับปรุงในกำรด ำเนินงำนได้น ำข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในทุก
โครงกำร/กิจกรรม (3.1-6-4) มำใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้วย 
 7.  คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนประเมินผลกำรบริหำรงำนของหน่วยงำน และผู้บริหำรน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ผู้อ ำนวยกำรได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ ในรอบ 12 
เดือน (19 มีนำคม 2553-18 มีนำคม 2554) ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเสนอที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
ครั้งที่ 5/2554 (3.1-7-1) ก่อนส่งให้กองแผนงำนเพ่ือรวบรวมผลงำนของอธิกำรบดี รวมทั้งได้สรุปรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนในรอบ 6 เดือน (ตุลำคม 2553-มีนำคม 2554) รอบปีงบประมำณ 2554 ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงในครำวประชุมครั้งที่ 4/2554 (3.1-7-2)  และมีกำร
ประเมินผลกำรบริหำรงำนของส ำนักฯ ในรอบปีกำรศึกษำ 2553 โดยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ทั้งชุดเดิม (ได้รับกำร
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2552) และชุดใหม่ (ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนำคม 2554) ซึ่งกำรประเมินผลกำร
บริหำรงำน และผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ โดยมีผลกำรประเมินที ่4.48 (3.1-7-3) 
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 7 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 6 ข้อ N/A 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-1-1 ระเบียบว่ำด้วยกำรบริหำรส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ.2548 
3.1-1-2 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2552 และวันที่ 7 มีนำคม พ.ศ.2554 
3.1-1-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 22 กันยำยน 2554  
3.1-1-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ครั้งที่ 4/2553 วันที่ 3 พฤศจิกำยน 2552 
3.1-1-5 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 รวม 9 ฉบับ 
3.1-1-6 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ วำระพิเศษ วันที่ 18 สิงหำคม 2553 
3.1-1-7 ตำรำงสรุปกำรเข้ำร่วมประชุมกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
3.1-1-8 แบบส ำรวจวันว่ำงของกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ 
3.1-1-9 รำยงำนผลแบบประเมินตนเองคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ

2553 
3.1-2-1 แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ ปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
3.1-2-2 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 6 กันยำยน 2553 
3.1-2-3 แผนกลยุทธ์ส ำนักประกันคุณภำพ 
3.1-2-4 แผนงำนส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2554 
3.1-2-5 แผนปฏิบัติงำนของแต่ละฝ่ำย รวม 4 ฉบับ 
3.1-2-6 โครงกำรสัมมำทิฐิ เรื่อง กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ส ำนักประกันคุณภำพ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.1-3-1 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 จ ำนวน 12 

ฉบับ 
3.1-3-2 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 11 ตุลำคม 2553 

และครั้งที่ 4/2554 วันที่ 7 เมษำยน 2554 
3.1-3-3 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 รวม 4 ฉบับ 
3.1-3-4 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2554 

และครั้งที่ 4/2554 วันที่ 19 เมษำยน 2554 
3.1-4-1 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนในระบบประกันคุณภำพ ส ำนักประกันคุณภำพ 
3.1-5-1 สรุปผลกำรเข้ำอบรม/สัมมนำ ของบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 
3.1-5-2 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2554 
3.1-5-3 คู่มือปฏิบัติงำน ส ำนักประกันคุณภำพ 
3.1-6-1 รำยงำนกำรเงินประจ ำปีงบประมำณ 2551-2553 
3.1-6-2 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของส ำนักประกันคุณภำพประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
3.1-6-3 แผนและผลกำรพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี

กำรศึกษำ 2552 (สปค 02) 
3.1-6-4 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรเข้ำร่วมโครงกำรของส ำนักประกันคุณภำพ 
3.1-7-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 30 

พฤษภำคม 2554 
3.1-7-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 7 

เมษำยน 2554 
3.1-7-3 แบบประเมินกำรบริหำรงำนและผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
 2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนตำมประเด็น

ควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 
 3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ

ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่



48 

 

ก ำหนด 
 4. มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) 

 5. มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้และเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงำน ผู้อ ำนวยกำร และบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพได้ร่วมกันก ำหนดประเด็นควำมรู้ส ำหรับจัดกิจกรรม KM 
ภำยในส ำนักประกันคุณภำพจำกกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพครั้งที่ 2/2554 (3.2-1-1) โดยมีเกณฑ์กำร
ก ำหนดประเด็นควำมรู้เป็น 2 แนวทำง คือ 1) จำกประเด็นควำมรู้เดิมในปีที่ผ่ำนมำที่ยังคงมีควำมเข้ำใจไม่ชัดเจน และ 
2) จำกประเด็นควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติภำรกิจของส ำนักฯ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง โดยในปีกำรศึกษำ 2553 มีกำร
วำงแผนจัดกิจกรรม KM จ ำนวน 4 เรื่อง ซึ่งเป็นประเด็นควำมรู้เดิมในปีที่ผ่ำนมำที่ยังคงมีควำมเข้ำใจไม่ชัดเจน จ ำนวน 
1 เรื่อง คือ กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำปรับปรุงของส ำนักประกันคุณภำพ กำรพัฒนำปรับปรุงระบบ
ด ำเนินงำน (3.2-1-2) และประเด็นควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติภำรกิจของส ำนักฯ ที่มีกำรเปลี่ยนแปลง จ ำนวน 3 
เรื่อง คือ กำรจัดท ำแบบเก็บข้อมูลตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ สำนัก สถำบัน  
(3.2-1-3) กำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (3.2-1-4) และกำรใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel 2007 กับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน (3.2-1-5) ซึ่งประเด็นควำมรู้ทั้ง 4 เรื่องนี้ เป็นควำมรู้จ ำเป็นที่
บุคลำกรส ำนักฯ จะใช้ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรบรรลุตำมกลยุทธ์ของส ำนักฯ กล่ำวคือ เป้ำหมำยของกำรจัด KM จะ
เน้นให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรวำงแผน และกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจหลักได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่จะพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจนตำมประเด็น
ควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 มีกำรก ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยของกำรจัดกิจกรรม KM ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร และบุคลำกร
ส ำนักฯ รวม 15 คน ให้เข้ำร่วมกิจกรรม KM เพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนตำมประเด็นควำมรู้ทั้ง 4 
เรื่องที่ก ำหนดไว้ในข้อ 1 ส ำหรับกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินกิจกรรม KM ในแต่ละเรื่องจะพิจำรณำจำกบุคลำกรใน
แต่ละฝ่ำยที่มภีำรกิจโดยตรงในเรื่องท่ีจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ 1) กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำปรับปรุงของส ำนัก
ประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำปรับปรุงระบบด ำเนินงำน รับผิดชอบโดยฝ่ำยบริหำรและธุรกำร (3.2-1-2)  
2) กำรจัดท ำแบบเก็บข้อมูลตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ สำนัก สถำบัน รับผิดชอบ
โดยฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน (3.2-1-3) 3) กำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop รับผิดชอบโดยฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ (3.2-1-4) และ 4) กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
2007 กับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน รับผิดชอบโดยฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม (3.2-1-5) 
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3. มีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
มีกำรส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องภำยในส ำนักฯ โดยสนับสนุนให้บุคลำกรได้เข้ำอบรม สัมมนำ 
ศึกษำดูงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภำรกิจอย่ำงสม่ ำเสมอ และเมื่อได้รับกำรอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนแล้วก ำหนดให้มี
กำรน ำควำมรู้ที่ได้มำแลกเปลี่ยนกันในกำรประชุมบุคลำกรส ำนักฯ (3.2-3-1) รวมทั้งเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักประกัน
คุณภำพ (3.2-3-2) ส ำหรับรูปแบบของกำรจัดกิจกรรม KM ของส ำนักฯ จะใช้วิธีกำรแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 2 
ลักษณะ ดังนี้ 
 3.1)  มีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชำญจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้ ได้แก่ กิจกรรม KM เรื่อง กำรจัดท ำแผน
ที่ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำปรับปรุงของส ำนักประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำปรับปรุงระบบด ำเนินงำน มีกำรเชิญ      
ดร.วรำภรณ์  เทพสัมฤทธิ์พร ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรจัดท ำแผน เป็นผู้น ำในกำรจัดกำรควำมรู้โดยฝ่ำยบริหำรและธุรกำร
รับหน้ำที่จัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่องทั้งหมด 3 ครั้ง เพ่ือให้บุคลำกรส ำนักฯ ได้เข้ำใจถึงกระบวนกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์  
ไปจนถึงได้แผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ของส ำนักฯ  

3.2)  มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญของบุคลำกรส ำนักฯ ได้แก่  
  - กิจกรรม KM เรื่อง กำรจัดท ำแบบเก็บข้อมูลตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับ
คณะวิชำ สำนัก สถำบัน ได้ก ำหนดให้แต่ละฝ่ำยออกแบบตำรำงแบบเก็บข้อมูลดิบตำมตัวบ่งชี้คุณภำพภำยใน และ
ภำยนอก ฝ่ำยละ 9-10 ตัวบ่งชี้ แล้วน ำตำรำงที่ออกแบบมำน ำเสนอเพ่ือช่วยกันเติมเต็มให้มีควำมสมบูรณ์ และมีรูปแบบ
กำรเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในได้ช่วยปรับปรุงแบบเก็บข้อมูลดิบใน
ภำพรวมให้มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกันก่อนเผยแพร่ให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ใช้
ส ำหรับรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปี 2554 
  - กิจกรรม KM เรื่อง กำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้ก ำหนดให้ฝ่ำย
วิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศซึ่งมีควำมช ำนำญในกำรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในกำรออกแบบป้ำย
ประชำสัมพันธ์โครงกำร และปกรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรต่ำงๆ  มำอธิบำยวิธีกำรใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop ตั้งแต่เริ่มต้นกำรใช้งำนโปรแกรม กำรจัดกำรกับไฟล์ภำพ เลเยอร์ กำรจัดกำรรูปภำพและตัวอักษร  
กำรปรับแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้สวยงำม และกำรบันทึกไฟล์งำน 
  - กิจกรรม KM เรื่อง กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 กับกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำร
ด ำเนินงำน เป็นกิจกรรมที่ส ำนักฯ ได้สนับสนุนให้บุคลำกรเกือบทุกคนได้ไปฝึกอบรมจำกภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ.2553-2554 และก ำหนดให้มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้มำ
ถ่ำยทอดสู่บุคลำกรที่ยังไม่ได้อบรม โดยฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรมเป็นผู้ด ำเนินรำยกำร และเปิดประเด็นให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนวิธีกำรใช้โปรแกรม  

4.  มีกำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) กำรรวบรวมควำมรู้ตำมประเด็นที่จัด KM ทั้ง 4 เรื่องอย่ำงเป็นระบบ ได้ก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบกำรจัด
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กิจกรรม KM แต่ละฝ่ำยเป็นผู้รวบรวมควำมรู้และจัดท ำเป็นเอกสำรส ำหรับให้บุคลำกรส ำนักฯ ไว้ศึกษำเพ่ิมเติม และใช้
ประกอบกำรปฏิบัติงำน (3.2-4-1 – 3.2-4-4) 

5.  มีกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำปัจจุบันหรือปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำที่เป็นลำย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจำกควำมรู้ ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง ควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำ 2553 ได้ถูกน ำมำใช้
ปฏิบัติงำนจริงในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักฯ ได้แก่ กำรน ำแนวคิดเก่ียวกับกำรออกแบบตำรำงแบบเก็บข้อมูล
ดิบ และควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้ในกำรปรับปรุงตำรำง
แบบเก็บข้อมูลดิบส ำหรับคณะวิชำ สถำบัน และส ำนัก (3.5-5-1) รวมถึงกำรออกแบบตำรำงรำยงำนผลกำรประเมิน
ส ำหรับใช้ตัดสินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนตำมเกณฑ์ประเมินฯ และเทียบค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินฯ  
(3.2-5-2) นอกจำกนี้ได้น ำควำมรู้จำกกำร KM เรื่องกำรใช้โปรแกรม Adobe Photoshop มำใช้ในกำรออกแบบปก
รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรและปกรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีกำรศึกษำของแต่ละฝ่ำย และใช้ควำมรู้ เรื่อง
กำรใช้โปรแกรม Microsoft office 2007 จำกกำรจัดควำมรู้ในรอบปีงบประมำณที่แล้วและควำมรู้ Microsoft excel 
2007 มำใช้ในงำนประจ ำวันโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำนทุกเครื่องได้ปรับเปลี่ยนเป็น  Microsoft excel 2007 
ทั้งหมด 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.2 2 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.2-1-1 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2554 
3.2-1-2 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักประกันคุณภำพ เรื่อง กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์และ

แผนพัฒนำปรับปรุงของส ำนักประกันคุณภำพ และกำรพัฒนำปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
3.2-1-3 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักประกันคุณภำพ เรื่อง กำรจัดท ำแบบเก็บข้อมูลตำมตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน สำหรับคณะวิชำ สำนัก สถำบัน 
3.2-1-4 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักประกันคุณภำพ เรื่อง กำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม 

Adobe Photoshop 
3.2-1-5 โครงกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักประกันคุณภำพ เรื่อง กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 



51 

 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
เพ่ือกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 

3.2-3-1 รำยงำนประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 3 มีนำคม 2554 
3.2-3-2 เว็บไซต์ส ำนักประกันคุณภำพ  
3.2-4-1 เอกสำรควำมรู้ เรื่อง กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ แผนพัฒนำปรับปรุงของส ำนักประกัน

คุณภำพ และกำรพัฒนำปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
3.2-4-2 เอกสำรควำมรู้ เรื่อง กำรจัดท ำแบบเก็บข้อมูลตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 

สำหรับคณะวิชำ สำนัก สถำบัน 
3.2-4-3 เอกสำรควำมรู้ เรื่อง กำรออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 
3.2-4-4 เอกสำรควำมรู้ เรื่อง กำรใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 
3.2-5-1 ตำรำงแบบเก็บข้อมูลดิบส ำหรับคณะวิชำ สถำบัน และส ำนัก ประจ ำปี 2554 
3.2-5-2 ตำรำง common data set ส ำหรับคณะวิชำ สถำบัน และส ำนัก ประจ ำปี 2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  5  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบภำรกิจหลักของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะท ำงำน 
 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสียงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบท

ของหน่วยงำน จำกตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
- ควำมเสี่ ยงด้ำนทรัพยำกร (กำรเงิน  งบประมำณ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  

อำคำรสถำนที่) 
- ควำมเสี่ยงด้ำนยุทธศำสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงำน 
- ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมเสี่ยงของกระบวนกำรบริหำรงำนกำรให้บริกำร 

กำรบริหำรงำนวิจัย ระบบงำน ระบบประกันคุณภำพ 
- ควำมเสี่ยงด้ำนบุคลำกรและควำมเสี่ยงด้ำนธรรมำภิบำล โดยเฉพำะจรรยำบรรณของ

บุคลำกร 
- ควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ภำยนอก 

 3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ใน
ข้อ 2 
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 4. มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน 
 5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน เพ่ือพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. มีกำรน ำผลกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ไปใช้ในกำรปรับ

แผนหรือวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำน  5  ข้อ  ดังนี้ 

1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีผู้บริหำรระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบภำรกิจหลักของหน่วยงำนร่วมเป็นคณะท ำงำน ส ำนักประกันคุณภำพ  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของ
นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำรควบคุมภำยใน  ผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ
มหำวิทยำลัย ในมิติที่ 4 มิติด้ำนกำรพัฒนำองค์กร  ซึ่งมีตัวบ่งชี้กำรบริหำรควำมเสี่ยง  จึงได้ออกค ำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักประกันคุณภำพ  โดยให้มีกำรด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของ
หน่วยงำน และประสำนงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับมหำวิทยำลัย  ตำมค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 7/2552  สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2552 โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงของส ำนักประกันคุณภำพ จ ำนวน 7 คน  มีผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ เป็นประธำนคณะท ำงำน  หัวหน้ำ
ฝ่ำยทุกฝ่ำยและบุคลำกรส ำนักฯ เป็นคณะท ำงำน (3.3-1-1) ก ำหนดให้มีหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ภำยในส ำนักประกันคุณภำพ ให้สอดคล้องกับนโยบำย และวิธีด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ควบคุม ดูแล 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ เสนอแนะแนวทำงปรับปรุงแผนกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวบรวมและรำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงของส ำนักประกันคุณภำพต่อมหำวิทยำลัย  
 2. มีกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยงอย่ำงน้อย 3 ด้ำน ตำมบริบทของ
หน่วยงำน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักประกันคุณภำพ ได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน 
ตำมนโยบำยที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนดไว้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2554  โดยด ำเนินงำนบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมใน
ด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำย/กลยุทธ์/แผน/โครงกำร  ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน/กำรบริหำรจัดกำร  
ควำมเสี่ยงด้ำนนโยบำยกำรก ำกับดูแลมหำวิทยำลัยที่ดีที่สภำมหำวิทยำลัยก ำหนด  และควำมเสี่ยงตำมหลักธรรมำภิบำล
ของแผนงำน  และด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรวิเครำะห์และระบุควำมเสี่ยง เป็นไปตำมคู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  (3.3-2-1)  ซึ่งได้บูรณำกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน
ไว้ด้วยกัน  
 3. มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงและจัดล ำดับควำมเสี่ยงท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ในข้อ 2   
ส ำนักประกันคุณภำพ ได้มีกำรประเมินโอกำสและผลกระทบของควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องตำมนโยบำย  ที่อำจมีผลกระทบ
ต่อกำรบรรลุผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ ซึ่งพบปัจจัยเสี่ยงส ำคัญที่ต้องจัดกำร จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่  โครงกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน  และโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนประกันคุณภำพ (3.3-3-1)   
 4.  มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่มีระดับควำมเสี่ยงสูง และด ำเนินกำรตำมแผน  โดยในปีกำรศึกษำ 
2553   ส ำนักประกันคุณภำพ ได้มีกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมภำรกิจหลักของส ำนักฯ   โดยคณะกรรมกำร
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บริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักประกันคุณภำพ  ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกันตำมแบบฟอร์ม R-ERM 
F2 จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่  โครงกำรประเมินคุณภำพภำยใน  และโครงกำรพัฒนำเครือข่ำยด้ำนประกันคุณภำพ 
และรำยงำนผลให้มหำวิทยำลัยฯ ทรำบ  (3.3-4-1)  
 5. มีกำรติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
เพื่อพิจำรณำอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง หัวหน้ำฝ่ำยฯ ผู้รับผิดชอบตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยงของฝ่ำยต่ำงๆ ภำยในส ำนัก
ประกันคุณภำพ ได้ด ำเนินกำรตำมแผนฯ และติดตำมควำมคืบหน้ำเป็นระยะ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตำมแผนฯ ได้
สัมฤทธิ์ผล และรำยงำนผลส่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ เพ่ือรวบรวมและจัดท ำรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับส ำนัก
ต่อไป   ตำมแบบฟอร์ม KU-ERM F1-3 ซึ่งประกอบด้วย แบบ KU-ERM F1  รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
ส ำนักประกันคุณภำพ (3.3-5-1) แบบ KU-ERM F2 แผนบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักฯ (3.3-5-2) และแบบ KU-ERM 
F3 แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงในงวดก่อน (3.3-5-3)  และรำยงำนส่งมหำวิทยำลัยฯ ทรำบ (3.3-5-4)  และมี
กำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะ  (3.3-5-5) 
 6.  เป็นเกณฑ์ซึ่งก ำหนดใหม่ในรอบปี 2554 จึงยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน   

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.3-1-1 ค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ มก. ที่ 7/2552  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ

ส ำนักประกันคุณภำพ สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวำคม พ.ศ. 2552  (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ค ำสั่งส ำนัก
ประกันคุณภำพ ที่ 4/2554 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกรำคม 2554) 

3.3-2-1  คู่มือกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
3.3-3-1 แผนภูมิควำมเสี่ยง (Risk Map) 

3.3-4-1 และ  
3.3-5-2 

แผนบริหำรควำมเสี่ยง ตำมแบบฟอร์ม  R-ERM F2 

3.3-5-1 KU-ERM F1  รำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของส ำนักประกันคุณภำพ 
3.3-5-3 KU-ERM F3 แบบติดตำมผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงในงวดก่อน  
3.3-5-4 รำยงำนผลส่งมหำวิทยำลัยฯ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

6 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
3.3-5-5 รำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 5/2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4  ระบบพัฒนำบุคลำกร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  6 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด 
 3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ 
 4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
 5. มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร และดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ 
 6. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จของแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 
 7. มีกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกร 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักประกันคุณภำพมีผลกำรด ำเนินงำน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำบุคลำกรที่มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยมีกำรวิเครำะห์
อัตรำก ำลัง (3.4-1-1) สถิติกำรเข้ำออกของบุคลำกร (3.4-1-2) แผนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักประกันคุณภำพ  
(3.4-1-3) เพ่ือวำงแผนในกำรจัดหำอัตรำก ำลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) น ำเสนอขออัตรำก ำลังจำกมหำวิทยำลัย และ
มหำวิทยำลัยได้จัดสรรอัตรำก ำลังให้ส ำนักประกันคุณภำพ 1 อัตรำ คือ ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (3.4-1-4)     

2. มีกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด ในปีกำรศึกษำ 2553 ได้มีกำรสรรหำ
บุคลำกรในต ำแหน่งว่ำง (3.4-2-1) และด ำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคลำกรเพ่ือทดแทนบุคลำกรที่ลำออกอย่ำงโปร่งใส ใน
ต ำแหน่งนักวิชำกำรศึกษำ 1 อัตรำ และเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 1 อัตรำ รวมทั้งมีกำรวิเครำะห์ภำระงำน และ
ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับภำรกิจ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำร
ฝึกอบรม กำรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ในโอกำสต่ำงๆ (3.4-2-2) รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3.4-2-3) 

3. มีสวัสดิกำรเสริมสร้ำงสุขภำพที่ดี และสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้บุคลำกรสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยฝ่ำยบริหำรและธุรกำรได้ด ำเนินกำรจัดหำอุปกรณ์ส ำนักงำนประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ฯลฯ  (3.4-3-1) 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกต่อกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจต่ำงๆ  และด ำเนินกำรจัดหำต้นไม้มำประดับตำมจุดต่ำงๆ  ภำยใน
ส ำนักฯ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดี (3.4-3-2) มีกำรดูแลสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ต่ำงๆ ให้บุคลำกรภำยใน
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ส ำนัก รวมทั้งมีกำรจัดโครงกำรส่งเสริมสุขภำพ เพ่ือให้บุคลำกรมีสุขภำพกำย ใจ ที่พร้อมในกำรท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและอยู่อย่ำงมีควำมสุข (3.4-3-3) ส่งเสริมบุคลำกรเข้ำร่วมรับรำงวัลบุคลำกรดีเด่นสำยสนับสนุนและช่วย
วิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ นำงมุกดำ เกตุแก้ว (3.4-3-4) 

4. มีระบบกำรติดตำมให้บุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในปีกำรศึกษำ 2553 มีกำรติดตำมบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำว่ำมีกำรน ำควำมรู้และทักษะมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน จำก
กำรสรุปผลกำรไปพัฒนำและฝึกอบรมโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือน ำมำถ่ำยทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดกำรควำมรู้ของ
ส ำนักประกันคุณภำพ ทั้งเรื่อง กำรอบรม Excel ขั้นสูง ซึ่งได้มีกำรถ่ำยทอด น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดท ำแบบเก็บ
ข้อมูลดิบ Common data set  และกำรอบรม Adobe Photoshop  รวมทั้งมีกำรติดตำมควำมรู้ และทักษะกำรเขียน
หนังสือรำชกำรมำใช้ในกำรปฏิบัติงำน (3.4-4-1) 

5.  มีกำรให้ควำมรู้ด้ำนจรรยำบรรณบุคลำกร และดูแลควบคุมให้บุคลำกรถือปฏิบัติ โดยฝ่ำยบริหำรและ
ธุรกำรได้ด ำเนินกำรแจกเอกสำรรณรงค์ เผยแพร่ เพ่ือเป็นกำรรักษำและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐำนะของ
บุคลำกร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (3.4-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.4 N/A 5 ข้อ N/A 4 คะแนน 6 ข้อ N/A 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
3.4-1-1 บันทึกเสนอขออัตรำก ำลัง 
3.4-1-2 สถิติกำรเข้ำ – ออก ของบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพในรอบปีกำรศึกษำ 2553 
3.4-1-3 แผนพัฒนำบุคลำกรของส ำนักประกันคุณภำพ 
3.4-1-4 ผลกำรพิจำรณำแผนอัตรำก ำลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
3.4-2-1 ประกำศรับสมัครงำนพนักงำนเงินรำยได้จ ำนวน 2 อัตรำ 
3.4-2-2  สรุปกำรเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ ของบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพในรอบปี 

 กำรศึกษำ 2553 
3.4-2-3 โครงกำรสัมมำทิฐิ ประจ ำปี 2553 เรื่อง กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์และแผนของส ำนัก

ประกันคุณภำพ ระหว่ำงวันที่ 13-14 พฤศจิกำยน 2553 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
3.4-3-1 รำยงำนกำรจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ 
3.4-3-2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนวันพัฒนำและปลูกต้นไม้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 2553 
3.4-3-3 - สมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

- โครงกำรส่งเสริมกำรรักษำสุขภำพท่ีดีของส ำนักประกันคุณภำพ 
3.4-3-4 ประกำศนียบัตรบุคลำกรดีเด่นสำยสนับสนุนและช่วยวิชำกำรประจ ำปี พ.ศ. 2553 
3.4-4-1 กำรอบรม Excel ขั้นสูง แบบเก็บข้อมูลดิบ Common data set  และกำรอบรม Adobe 

Photoshop  รวมทั้งมีกำรติดตำมควำมรู้ และทักษะกำรเขียนหนังสือรำชกำรมำใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน 

3.4-5-1 เอกสำรรณรงค์ เผยแพร่ เพ่ือเป็นกำรรักษำและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐำนะของ
บุคลำกร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน ำเข้ำ 

เป้ำหมำย  ร้อยละ 100  

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะวิชำชีพให้กับบุคลำกร  ทั้ง
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  โดยสนับสนุนให้บุคลำกรได้ไปศึกษำดูงำน ฝึกอบรม สัมมนำ และประชุมตำมควำม
จ ำเป็น และสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนแต่ละด้ำน 
และสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้เพื่อเป็นประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

1.  จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ           14  คน 

2.  จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งในประเทศหรือต่ำงประเทศ      14  คน 

ดังนั้น  ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ และทักษะวิชำชีพ 
 
= 
 
=                                   
 

      =  100 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

จ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ 
X 100  

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด(รวมลำศึกษำต่อ) 

14 
X 100 

14 
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คะแนนที่ได้  =    

 
                 =      

 
                      =  5.00  คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3.5 15 ร้อยละ
100 

14 ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
100 

บรรลุ 
15 14 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
3.5-1 ตำรำงสรุปกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ ดูงำนของบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ 
3.5-2 จ ำนวนบุคลำกรและอัตรำก ำลังของส ำนักประกันคุณภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ 
X  5 

ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ ที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
100 

X  5 
80 
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กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม องค์ประกอบ 
ที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ ผลกำร
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก 
ส ำหรับผลกำรประเมินฯของคณะกรรมกำรเท่ำกับผลกำร
ประเมินตนเอง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.5 

 ตำรำงท่ี 2.5  สรุปผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, 

ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) 
เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรม

กำร 
ส ำนัก กรรมกำร 

  ตัวตั้ง  ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
   ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
  ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร   (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ       5.00 5.00 2 2 
4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและ

งบประมำณ 
ข้อ 7 7 7 7 7 5.00 5.00 / / 

4.2 ร้อยละของกิจกรรมกำร
ให้บริกำรที่มีกำรวิเครำะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 32 100.00 26 100.00 18 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 / / 
32 26 18 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 
 2. มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำง

มีประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละภำรกิจ และกำรพัฒนำหน่วยงำน 

และบุคลำกร 
 4. มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 

อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและ

ควำมมั่นคงของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

องค์ประกอบที่ 4  
กำรเงินและงบประมำณ 
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 6. มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit committee) ภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

 7. ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำน 7 ข้อ ดังนี้ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน  ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรจัดท ำ

แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย มีกำรวิเครำะห์ และจัดท ำแผนค ำของบประมำณ
แผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ ให้สอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักฯ ทั้ง 4 ด้ำน และให้เพียงพอส ำหรับกำร
บริหำรงำนภำยในส ำนักฯ (4.1-1-1) 

  2.  มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน หลักเกณฑ์กำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส ำนักประกันคุณภำพ มีแนวทำงจัดหำทรัพยำกรทำงด้ำนกำรเงิน โดยได้มีกำรขอ
งบประมำณทั้งเงินงบประมำณแผ่นดิน และงบประมำณเงินรำยได้ รวมถึงกำรวำงแผนกำรจัดกิจกรรมด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ แผนกำรจัดสรร และกำรวำงแผนกำรใช้เงินอย่ำงมีประสิทธิภำพโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีกำรวำงแผนกำร
จัดโครงกำร โดยเรียกเก็บค่ำลงทะเบียนในบำงโครงกำร เช่น โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง จึงมี
กำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร เพ่ือลดรำยจ่ำยของส ำนักประกันคุณภำพด้วย (4.1-2-1) และ (4.1-2-2) 

3.  มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละภำรกิจ และกำรพัฒนำหน่วยงำน และ
บุคลำกร ส ำนักประกันคุณภำพ มีงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติกำรในแต่ละภำรกิจ โดยมีกำรจัด
โครงกำรสัมมำทิฐิร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และบุคลำกร เพ่ือวิเครำะห์แผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจของส ำนักฯ  รวมทั้งวิเครำะห์งบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำบุคลำกรให้เหมำะสมกับภำรกิจของส ำนักฯ ด้วย  
(4.1-3-1) และ (4.1-3-2) 

  4.  มีกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน อย่ำง
น้อยปีละ 2 ครั้ง  ฝ่ำยบริหำรและธุรกำร มีกำรรำยงำนผลกำรใช้เงินเป็นประจ ำทุกเดือนให้ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักฯ 
ในกำรประชุมบุคลำกรส ำนักฯ ทรำบ (4.1-4-1) และมีกำรมอบหมำยให้รำยงำนผลกำรใช้เงินเข้ำที่ประชุมบุคลำกรส ำนัก
ประกันคุณภำพ พร้อมทั้งรำยงำนผลกำรใช้เงินรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพ่ือให้ทรำบถึงสถำนะ
ของกำรใช้ เ งินในปัจจุบันและอนำคต พร้อมทั้ งติดตำมผลกำรใช้ เ งินให้ เป็น ไปตำมเป้ ำหมำยที่ ก ำหน ด 
(4.1-4-2) และ (4.1-4-3) 

5. มีกำรน ำข้อมูลทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และวิเครำะห์สถำนะทำงกำรเงินและควำม
ม่ันคงของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงิน และวิเครำะห์สถำนะทำง
กำรเงินและควำมมั่นคงของหน่วยงำน เพ่ือใช้ในกำรปรับแผนกำรใช้เงินในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 โดยส ำนักฯ มีกำร
จัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพขึ้น โดยมีกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยเพื่อเป็นกำรลดรำยจ่ำยในกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว มิให้กระทบ
กับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร และเพ่ือให้เพียงพอต่อกำรใช้งบประมำณในปีนั้น (4.1-5-1) 
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  6. มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ (Audit committee) ภำยในและภำยนอก ท ำหน้ำที่ตรวจสอบ ติดตำมกำร
ใช้เงินให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด มีกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้เงินของส ำนักประกัน
คุณภำพ โดยกรรมกำรตรวจสอบเงินคงเหลือประจ ำวัน และมีกำรตรวจสอบภำยในจำกส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน  
รวมทั้งมหำวิทยำลัยฯ มีกำรติดตำมกำรใช้เงินของทุกหน่วยงำน โดยให้รำยงำนเงินคงเหลือเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ และ
ให้แจ้งยอดเงินคงเหลือจำกเงินรำยได้ของหน่วยงำนทุกเดือน เพ่ือสรุปเสนอมหำวิทยำลัยรับทรำบ (4.1-6-1) (4.1-6-2) 
และ (4.1-6-3) 

  7.  ผู้บริหำรระดับสูงมีกำรติดตำมผลกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และน ำข้อมูลจำกรำยงำนทำง
กำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรตัดสินใจ ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้เงิน ให้
ผู้บริหำรส ำนักฯ เป็นประจ ำทุกเดือน โดยผ่ำนที่ประชุมบุคลำกรส ำนักฯ ท ำให้บุคลำกรมีส่วนร่วมรับทรำบผลกำรใช้เงิน
ให้เป็นไปตำมแผน รวมทั้งเข้ำที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักคุณภำพ เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนและผลกำร
ใช้เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย พร้อมทั้งเร่งรัดให้ด ำเนินกำรใช้เงินให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด และน ำข้อมูลจำกรำยงำน
ทำงกำรเงินไปใช้ในกำรวำงแผนและตัดสินใจ เพ่ือด ำเนินกำรของบประมำณในรอบปีต่อไป (4.1-7-1, 4.1-4-2 และ 4.1-
4-3) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน

เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 
4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน และแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี  
4.1-2-1 เอกสำรค ำของบประมำณประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 
4.1-2-2 กำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ประจ ำปี 2553 
4.1-3-1 แผนปฏิบัติกำรของส ำนักประกันคุณภำพ 
4.1-3-2 โครงกำรสัมมำทิฐิ เรื่อง กำรจัดท ำแผนงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 
4.1-4-1 รำยงำนกำรเงินและสรุปค่ำใช้จ่ำยงบประมำณเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 
4.1-4-2 ผลกำรด ำเนินงำนในรอบ 6 เดือน 
4.1-4-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 4/2554 และครั้งที่

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5/2554 

4.1-5-1 บันทึกกำรปรับแผนงบประมำณเงินรำยได้ ปีงบประมำณ พ.ศ.2553 
4.1-6-1 รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน 
4.1-6-2 รำยงำนแจ้งยอดเงินคงเหลือ ประจ ำสิ้นงวดเดือน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2553 
4.1-6-3 แผนกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเงินรำยได้ และกำรบริหำรงำนพัสดุของหน่วยงำน 
4.1-7-1 รำยงำนกำรประชุมของส ำนักประกันคุณภำพ พ.ศ.2554 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ร้อยละของกิจกรรมกำรให้บริกำรที่มีกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
เป้ำหมำย  ร้อยละ 100  
ผลกำรด ำเนินงำน 

ในปีงบประมำณ พ.ศ.2553 (1 ตุลำคม 2552 – 30 กันยำยน 2553) ส ำนักประกันคุณภำพมีนโยบำยให้ทุกฝ่ำย
วิเครำะห์ต้นทุนในกำรด ำเนินงำน เพ่ือประเมินควำมคุ้มค่ำของกิจกรรมที่ด ำเนินงำนไปในรอบปี และเสนอผู้บริหำรเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไปให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยกำรวิเครำะห์ต้นทุนนั้นได้แสดงให้เห็น
ถึงต้นทุนทำงตรงในรูปของเงินสดที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรจัดกิจกรรมนั้นๆ และต้นทุนทำงอ้อมที่เป็นค่ำใช้จ่ำยแฝงที่แสดง
ในรูปของมูลค่ำท่ีเกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรแบบได้เปล่ำ 

1. จ ำนวนกิจกรรมกำรให้บริกำรที่มีกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย 26  กิจกรรม 

2. จ ำนวนกิจกรรมกำรให้บริกำรทั้งหมด 26  กิจกรรม 

            ดังนั้น ร้อยละของกิจกรรมกำรให้บริกำรที่มีกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย คิดเป็น ร้อยละ 100 
   

= 
26 

x 100 
26 

 

คะแนนที่ได้ = 
100 

x 5 = 5 คะแนน 
100 

 

เกณฑ์กำรประเมิน 
ร้อยละของกิจกรรมกำรให้บริกำรที่มีกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 
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ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4.2 32 ร้อยละ
100 

26 ร้อยละ
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 100 บรรลุ 
32 26 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
4.2-1 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งชี้ที่ 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรประเมินในภำพรวมของ
องค์ประกอบที่ 5 ครบตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด 1 ตัวบ่งชี้  พบว่ำ ผล
กำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดี
มำก ส ำหรับผลกำรประเมินฯของคณะกรรมกำรเท่ำกับผลกำร
ประเมินตนเอง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.6 

 

 

ตำรำงท่ี  2.6  ผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 
 ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรม 

กำร 
ส ำนัก กรรมกำร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ       5.00 5.00 1 1 
5.1 ระบบและกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ข้อ n/a 9 9 7 8 5.00 5.00 / / 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 

เป้ำหมำย  7 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจและพัฒนำกำร

ของหน่วยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อย และด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด 
 2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับ

นโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน 
 3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน 
 4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำม

กำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ โดยผ่ำนควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ก่อนจัดส่งมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ และ  
3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน โดยผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน  

องค์ประกอบที่ 5  
ระบบและกลไก 

กำรประกันคุณภำพ 
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 5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

 6. มีระบบสำรสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยใน ครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ โดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรตำมภำรกิจของ

หน่วยงำน 
 

 8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำน 9 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับภำรกิจและพัฒนำกำรของ
หน่วยงำน ตั้งแต่ระดับหน่วยงำนย่อยและด ำเนินกำรตำมระบบที่ก ำหนด ส ำนักประกันคุณภำพ ได้มีกำรด ำเนินงำน
ตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 6 องค์ประกอบคุณภำพ และตัวบ่งชี้บังคับ 13 ตัวบ่งชี้ ตำมคู่มือตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับส ำนัก สถำบัน ปี 2554 (5.1-1-1) ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และมีกำรประกัน
คุณภำพในระดับฝ่ำย โดยมีตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินระดับฝ่ำย 2 ตัวบ่งชี้ ที่เกี่ยวกับผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 1 ตัวบ่งชี้ 
และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่เหมำะสมกับฝ่ำย ฝ่ำยละ 1 ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับควำมส ำเร็จของผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
และวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละฝ่ำย โดยที่ประชุมคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ (5.1-1-2)  และที่ประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพของส ำนักประกันคุณภำพ 
(5.1-1-3)  ได้เห็นชอบให้มีกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรประกันคุณภำพภำยในระดับฝ่ำย โดยให้แต่ละฝ่ำยจัดท ำรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ เพ่ือพิจำรณำให้
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน 

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยคณะกรรมกำรระดับ
นโยบำยและผู้บริหำรสูงสุดของหน่วยงำน โดยส ำนักประกันคุณภำพมีคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ที่
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดให้มีกำรประชุมร่วมกันเพ่ื อปรึกษำและ
วำงแผนงำน (5.1-2-1) โดยบุคลำกรทุกคนของส ำนักประกันคุณภำพเป็นกลไกส ำคัญในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย
ดังกล่ำว นอกจำกนี้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน ของส ำนักประกันคุณภำพ ประกอบด้วย รอง
อธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ เป็นที่ปรึกษำ และผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกัน
คุณภำพ ท ำหน้ำที่เป็นประธำน และบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพทุกคนมีส่วนร่วมในกำรเป็นกรรมกำรและ มีกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน เพ่ือท ำหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรคุณภำพ และก ำกับดูแลติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง (5.1-2-2) รวมทั้งแต่งตั้งคณะท ำงำนในระบบประกันคุณภำพ ของส ำนักประกัน
คุณภำพ เพื่อจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ส ำนักประกันคุณภำพ และสอบทำนเอกสำร หลักฐำน และประสำนงำน
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กำรประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพ (5.1-2-3) ซึ่งได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน ของส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. 2554 เพ่ือก ำกับ ดูแล และติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำม
ระยะเวลำที่ก ำหนด (5.1-2-4) 

3. มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตำมอัตลักษณ์ของหน่วยงำน ส ำนักประกันคุณภำพ ได้ก ำหนดตัวบ่งชี้ที่
สอดคล้องกับภำรกิจหลักของส ำนักฯ  ซึ่งสอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนแต่ละฝ่ำย ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักประกันคุณภำพ และคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปี 2554 ครั้งที่ 2/2554 
(5.1-3-1) ซึ่งมีตัวบ่งชี้กลำง 1 ตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน คือ  ร้อยละของกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด ซึ่งเกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม 5 เท่ำกับร้อยละ 100 และตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ระดับฝ่ำยอีกฝ่ำยละ 1 ตัวบ่งชี้ จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) มีกำรใช้ทรัพยำกรภำยในและภำยนอก
หน่วยงำนร่วมกัน ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 2) ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมสร้ำง
เสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพ ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม 3) ระดับควำมส ำเร็จของกำร
จัดกำรประเมินคุณภำพภำยใน ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน และ 4) ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้รับบริกำรที่มีต่องำนสำรสนเทศด้ำนประกันคุณภำพ ด ำเนินกำรโดยฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ (5.1-3-2) 
ซึ่งทั้งหมดสำมำรถตอบกระบวนกำรด ำเนินงำน และสอดคล้องกับภำรกิจของส ำนักประกันคุณภำพโดยตรง 

4. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) กำรควบคุม ติดตำมกำร
ด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ 2) กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ก่อนจัดส่งมหำวิทยำลัยตำมก ำหนดเวลำ และ 3) กำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพ
ไปท ำแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของหน่วยงำน โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน 
ส ำนั กประกันคุณภำพ ซึ่ ง เป็ นผู้ รั บผิ ดชอบหลัก ในกำรขับ เคลื่ อนกำรด ำ เนิ นงำนประกันคุณภำพของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเป็นผู้ก ำหนดแนวทำงในกำรควบคุม ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินคุณภำพ
ภำยในของหน่วยงำนทุกระดับในมหำวิทยำลัย ส ำนักประกันคุณภำพจึงมีกำรด ำเนินงำนตำมกรอบแนวทำงที่ก ำหนด 
โดยมีกำรควบคุมคุณภำพ ติดตำมกำรด ำเนินงำนในทุกภำรกิจ ให้เป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำนในกำรประชุมบุคลำกร
ประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ เป็นประจ ำทุกเดือน และรำยไตรมำส (5.1-4-1) ซ่ึงแต่ละฝ่ำยได้รวบรวมผลกำรด ำเนินงำน
จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือรับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับฝ่ำย (5.1-4-2) และรวบรวมจัดท ำ
เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของส ำนักประกันคุณภำพ (5.1-4-3) เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก
ประกันคุณภำพ และมหำวิทยำลัยด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในเป็นประจ ำทุกปี (5.1-4-4) รวมทั้งได้ด ำเนินกำร
จัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื่อง (5.1-4-5) เพ่ือน ำมำทบทวนกำรพัฒนำ
คุณภำพทั้งในระดับส ำนัก และมหำวิทยำลัยให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอก ในกำรขับเคลื่อนมหำวิทยำลัย
ไปสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและมีคุณภำพ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ  
ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2554 (5.1-4-6) 

5. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำน และส่งผลให้มีกำรพัฒนำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน มำ
จัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงฯ (สปค.01) และผลกำรติดตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ (สปค.02) (5.1-4-5) อย่ำงต่อเนื่องทุกปี  
รวมทั้งมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนกำรด ำเนินงำน และ
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เป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด โดยให้แต่ละฝ่ำยรำยงำนควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำน และรำยงำนปัญหำอุปสรรค
จำกกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน ในกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ  (5.1-5-1) ส่งผลให้ผลกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ ตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้ บรรลุเป้ำหมำยที่ก ำหนด จ ำนวน 6 ตัวบ่งชี้  
คิดเป็นร้อยละ 100  (5.1-5-2)  

6. มีระบบสำรสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยใน ครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
ส ำนักประกันคุณภำพ ได้แบ่งระบบข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยใน ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ด้ำนสำรสนเทศ ได้มีกำรจัดท ำเว็บไซต์ส ำนักประกันคุณภำพ (www.qa.ku.ac.th) เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ (5.1-6-1) ที่ง่ำยต่อกำรสืบค้น และประชำสัมพันธ์งำนด้ำนประกันคุณภำพ อีกทั้งยังเป็นคลังรวบรวมข้อมูลกำร
ประเมินคุณภำพทั้งภำยในและภำยนอก เช่น รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ฐำนข้อมูล      
ผู้ประเมินหน่วยงำนภำยใน มก. รวมถึงเป็นแหล่งรวมเว็บลิงค์ ไปยังหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรประกันคุณภำพ 
เช่น สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เป็นต้น ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่สนับสนุนกำรประกันคุณภำพในรูปแบบต่ำงๆ เช่น จดหมำยข่ำวรำย
เดือน (5.1-6-2) หรือจดหมำยเวียน เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงควำมเคลื่อนไหว และข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักประกันคุณภำพ งำนประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก นอกจำกนี้   ส ำนักฯ ยังได้
จัดท ำ e-SAR ของส ำนักฯ ที่มีกำรรวบรวมเอกสำรประกอบกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีไว้บนเว็บไซต์ด้วย  
(5.1-6-3) ซึ่งรูปแบบกำรได้มำของข้อมูล ส ำนักประกันคุณภำพจะสรุปผลกำรด ำเนินงำนและประเด็นส ำคัญที่ได้เรียนรู้
ทั้งหมด จำกโครงกำรกิจกรรมที่ด ำเนินกำร เช่น โครงกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) (5.1-6-4) โครงกำรต้อนรับผู้ศึกษำดูงำน
จำกมหำวิทยำลัย หรือหน่วยงำนต่ำงๆ (5.1-6-5) โดยมีกำรเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ ซึ่งโครงกำร
กิจกรรมส่วนใหญ่สำมำรถสร้ำงเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกับหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในกำรพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักประกันคุณภำพ และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ส่วนที่ 3 กำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรหลักฐำน
ต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน โดยข้อมูลสำรสนเทศทั้ง 3 ส่วน ที่ส ำนักประกันคุณภำพด ำเนินกำร  
เป็นระบบในกำรรวบรวมข้อมูลสนับสนุนกำรประกันคุณภำพภำยในของส ำนักประกันคุณภำพ ทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภำพ นอกจำกนี้ส ำนักประกันคุณภำพ ได้มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศ Intranet  เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด ำเนินงำนและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกำรด ำเนินงำนของส ำนักประกันคุณภำพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกำรประกันคุณภำพ โดยเฉพำะผู้ใช้บริกำรตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรจำกหน่วยงำนทั้งในระดับคณะ และหน่วยงำนสนับสนุน
ระดับสถำบัน และส ำนัก ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจใน
กำรเข้ำร่วมโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือน ำข้อมูลผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะมำพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักประกันคุณภำพ ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (5.1-7-1) รวมทั้งมีกำรแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ ส ำหรับคณะวิชำ และส ำหรับส ำนัก สถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพให้สอดคล้องกับกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยในของหน่วยงำนทุกระดับ 
และตอบสนองต่อพันธกิจของมหำวิทยำลัย (5.1-7-2) 

8. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน/มหำวิทยำลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน ส ำนักประกันคุณภำพ มีระบบส่งเสริมกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอก โดยเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรจัดโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยในกำรแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพที่สอดรับกับนโยบำยและกำรพัฒนำพันธกิจในด้ำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย โดยมีกำรจัด
โครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ (KM) ในด้ำนต่ำงๆ ซึ่งรูปแบบกำรจัดโครงกำรเป็นลักษณะกำรเยี่ยมบ้ำน
คุณภำพและกำร จั ดก ำรคว ำม รู้ ด้ ำ นกำ รประกั นคุณภ ำพ  ( 5 . 1 -6 -4 )  แล ะ โ คร งก ำ ร ร ำ ง วั ลคุณภ ำพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ ำปี 2553 (5.1-8-1) เพ่ือเป็นเวทีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ส ำหรับกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรประกันคุณภำพจำกภำยนอก 
ส ำนักประกันคุณภำพ ได้มีส่วนร่วมในกำรเป็นคณะท ำงำนเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ร่วมกับมหำวิทยำลัย
ศรีปทุม ท ำให้มีกำรจัดกิจกรรมลงนำมควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ 9 สถำบัน ได้แก่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกริก มหำวิทยำลัยเกษมบัณฑิต มหำวิทยำลัยเซนต์จอห์น มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพระนคร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต และมหำวิทยำลัย
ศรีปทุม เพื่อเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในกำรจัดโครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ โดยแบ่งเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหำวิทยำลัย ลงนำมโดยอธิกำรบดี ระดับคณะวิชำ ลงนำมโดยคณบดี และระดับผู้น ำนิสิต /
นักศึกษำ ลงนำมโดยประธำนสภำผู้แทนนิสิต และนำยกองค์กำรบริหำรองค์กำรนิสิต (5.1-8-2) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองำนวิจัยด้ำนกำรประกันคุณภำพที่หน่วยงำนพัฒนำขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงำน
อ่ืนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรพัฒนำและปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงำนทุกระดับน ำไปใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำน และ
สำมำรถน ำข้อมูลไปเชื่อมโยงกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน (สกอ.) และภำยนอก (สมศ.) (5.1-9-1) มีกำรจัดท ำวิจัย
สถำบัน เรื่อง กำรศึกษำคุณภำพบัณฑิตตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูล
ส ำหรับกำรพัฒนำนิสิต ซึ่งได้เผยแพร่ในจดหมำยข่ำวฉบับพิเศษของส ำนักประกันคุณภำพ (5.1-9-2) และแจ้งให้
คณะกรรมกำรกิจกำรนิสิตทรำบเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์ ซ่ึงได้น ำไปใช้เป็นเอกสำรประกอบโครงกำรสัมมนำกิจกำรนิสิต 
เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรตำมนโยบำยกิจกำรนิสิต (5.1-9-3) เมื่อวันที่ 12-13 กุมภำพันธ์ 2554 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A 9 ข้อ N/A 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับส ำนัก สถำบัน ปี 2554 
5.1-1-2 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปี 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
9 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2554 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 20 มกรำคม 2554 และครั้งที่ 2/2554 วันที่ 18 มีนำคม 2554 

5.1-1-3 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 17 
มีนำคม 2554 

5.1-2-1 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ  
5.1-2-2 ค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 1/2554 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน ของส ำนักประกันคุณภำพ 
5.1-2-3 ค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 2/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน

ในระบบประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพ 
5.1-2-4 แผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยใน ของส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปี พ.ศ. 2554 
5.1-3-1 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพของส ำนักประกันคุณภำพประจ ำปี 

2554 ครั้งที่ 2/2553 วำระท่ี 3.3 ก ำหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์กำรประเมินระดับส ำนักฯ 
5.1-3-2 คู่มือกำรประกันคุณภำพของส ำนักประกันคุณภำพ 
5.1-4-1 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ วำระรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ 

ทุกฝ่ำย 
5.1-4-2 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ ของส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
5.1-4-3 รำยงำนกำรประเมินตนเอง SAR ส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
5.1-4-4 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
5.1-4-5 แผนกำรพัฒนำปรับปรุงจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552  

(สปค.01) และผลกำรติดตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ (สปค. 02) 
5.1-4-6 รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 

มกรำคม 2554 
5.1-5-1 แฟ้มรำยงำนควำมก้ำวหน้ำของแต่ละฝ่ำย 
5.1-5-2 กำรประเมินกลยุทธ์ตำมแผนงำนส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 
5.1-6-1 เว็บไซต์ส ำนักประกันคุณภำพ  
5.1-6-2 จดหมำยข่ำวรำยเดือน  
5.1-6-3 จดหมำยเวียน 
5.1-6-4 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ (KM) 
5.1-6-5 สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรศึกษำดูงำน 
5.1-7-1 รำยสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในแต่ละโครงกำรกิจกรรม 
5.1-7-2 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ 

ส ำหรับคณะวิชำ และส ำหรับส ำนัก สถำบัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
5.1-8-1 โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 4 ประจ ำปี 2553 
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หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
5.1-8-2 โครงกำรกิจกรรมกำรประกันคุณภำพและพิธีลงนำมควำมร่วมมือกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำ 
5.1-9-1 แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
5.1-9-2 จดหมำยข่ำวฉบับพิเศษ ประจ ำเดือนมกรำคม 2554 หนำ้ 14 
5.1-9-3 เอกสำรประกอบโครงกำรสัมมนำกิจกำรนิสิต เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำนตำมนโยบำย

กิจกำรนิสิต 
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ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรประเมินในภำพรวมของ
องค์ประกอบที่ 6 ครบตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด 1 ตัวบ่งชี้  พบว่ำ  
ผลกำรประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีมำก ส ำหรับผลกำรประเมินฯของคณะกรรมกำรเท่ำกับผลกำร
ประเมินตนเอง รำยละเอียดดังตำรำงที่ 2.7 

 

ตำรำงท่ี 2.7  ผลกำรประเมินองค์ประกอบท่ี 6 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 

 

ตัวบ่งช้ี หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, 
ปีปฏิทิน) 

เป้ำหมำย  ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

  2552 2553 2553 2554 2553 
  ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรม 

กำร 
ส ำนัก กรรมกำร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 
  ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน        5.00 5.00 1 1 
6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ

และปรับปรุงกระบวนกำร
ด ำเนินงำน 

ข้อ 4 5 5 4 5 5.00 5.00 / / 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนกำร 
เป้ำหมำย  5 ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีกำรก ำหนดหรือทบทวนกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญครบถ้วน ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ

ของหน่วยงำน โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆ เพ่ือท ำให้กำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนหรือของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องกัน 

 2. มีกำรจัดท ำหรือทบทวนข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญจำกควำมคำดหวังและควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร 

 3. มีกำรออกแบบหรือทบทวนกระบวนกำรจำกข้อก ำหนดที่ส ำคัญ จัดท ำมำตรฐำนและจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 4. มีกำรทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนกำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพ่ือท ำให้งำนมีประสิทธิภำพ เช่น 
ควบคุมค่ำใช้จ่ำย ลดค่ำใช้จ่ำย ลดระยะเวลำด ำเนินงำน ลดข้อผิดพลำด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

 5. มีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรปรับปรุง จัดท ำรำยงำนผลกำรปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ ำนำจ

องค์ประกอบที่ 6  
กำรพัฒนำและปรับปรุง 

ระบบด ำเนินงำน 
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เพ่ือให้พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกระบวนกำรที่จะด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำน 5 ข้อ ดังนี้ 

1.  มีกำรก ำหนดหรือทบทวนกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญครบถ้วน ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของ
หน่วยงำน โดยมีกำรวิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกระบวนกำรต่ำงๆ เพื่อท ำให้กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน
หรือของมหำวิทยำลัยมีควำมสอดคล้องกัน  ส ำนักประกันคุณภำพได้ก ำหนดให้แต่ละฝ่ำยมีกำรวิเครำะห์และรวบรวม
ปัญหำกำรด ำเนินงำน เพ่ือพิจำรณำทบทวนกระบวนกำรตำมภำรกิจหลักของฝ่ำย และน ำมำพิจำรณำร่วมกันในกำร
ประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ (6.1-1-1) เพ่ือให้กระบวนกำรหลักที่ก ำหนดสำมำรถด ำเนินงำนอย่ำง              
มีประสิทธิภำพ ซึ่งได้ก ำหนดให้ทบทวนกระบวนกำรหลักในกำรด ำเนินงำนของแต่ละฝ่ำย ได้แก่ กระบวนงำนกำ ร
ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ และหน่วยงำนสนับสนุน กระบวนกำรพัฒนำปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพภำยใน กระบวนกำรด ำเนินโครงกำรอบรม/สัมมนำ กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม และกระบวนกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ 
อย่ำงครบถ้วนตำมผังกระบวนกำร (6.1-1-2, 6.1-1-3, 6.1-1-4, 6.1-1-5 และ 6.1-1-6)  

2.  มีกำรจัดท ำหรือทบทวนข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญจำกควำมคำดหวังและควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร ส ำนักประกันคุณภำพมีกำรประชุมพิจำรณำร่วมกันในกำรจัดท ำข้อก ำหนดที่ส ำคัญของ
กระบวนกำรด ำเนินงำน โดยก ำหนดให้น ำข้อมูลป้อนกลับจำกผู้รับบริกำรมำพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
ได้แก่  

 - กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ และหน่วยงำนสนับสนุน ได้มีกำรปรับแนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี  (6.1-2-1) ซึ่งเป็นข้อก ำหนดที่ส ำคัญในกำรก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให้
บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เพ่ือให้กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน เป็นไปตำมแผนงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในประจ ำปี ที่สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร (6.1-2-2) 

-   กระบวนกำรพัฒนำปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ได้มีประชุมทบทวน
กระบวนกำรหลัก และตำมข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับฝ่ำย ในปีกำรศึกษำ 2552 และให้
สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริงในปัจจุบัน (6.1-2-3)  

 -  กระบวนกำรด ำเนินโครงกำรอบรม สัมมนำ พิจำรณำแล้วว่ำยังเป็นกระบวนกำรที่เหมำะสมจึงใช้
ด ำเนินกำรต่อไป แต่มีกำรปรับปรุงวิธีกำรติดต่อกับผู้เข้ำอบรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้ำอบรมเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำร่วม 
และสำมำรถมำเข้ำร่วมตำมก ำหนดกำรได้อย่ำงพร้อมเพรียงกัน ซึ่งแต่เดิมใช้กำรโทรศัพท์ติดต่อเป็นรำยบุคคล ท ำให้
สิ้นเปลืองค่ำใช้จ่ำยและเวลำในกำรด ำเนินงำน จึงปรับเป็นกำรส่ง SMS และส่ง e-mail ถึงผู้เข้ำอบรมทุกคนแทน   
พร้อมทั้งปรับปรุงฐำนข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์โดยกำรเติมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ที่เคยรับบริกำรของฝ่ำยฯ 
ไว้ด้วย เพ่ือสะดวกต่อกำรประสำนงำน (6.1-2-3)  

 - กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้มีกำรวำงแผน และ
ด ำเนินกำรทบทวนข้อก ำหนดที่ส ำคัญและวิธีกำรต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนดในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยใน 
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ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2553 และกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม มีกำรวำงแผน และด ำเนินกำรทบทวน
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญและวิธีกำรต่ำงๆ ตำมข้อก ำหนดในคู่มือกำรประกันคุณภำพภำยนอกรอบสำม ฉบับสถำนศึกษำ พ.ศ. 
2554 (6.1-2-4 และ 6.1-2-5)    

-   กระบวนกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรวำงแผนและด ำเนินกำร
ขั้นตอนหลักในกำรปฏิบัติงำนหรือจัดท ำเว็บไซต์ โดยน ำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกแบบสอบถำมที่เกี่ยวข้อง
และกำรประชำสัมพันธ์กำรด ำเนินงำนในกระบวนกำรหลักต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ น ำมำทบทวนข้อก ำหนดในกำรด ำเนินงำน 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนในกระบวนกำรหลักที่ส ำคัญ เป็นไปตำมควำมคำดหวัง และควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร  
(6.1-2-6)    

3.  มีกำรออกแบบหรือทบทวนกระบวนกำรจำกข้อก ำหนดที่ส ำคัญ  จัดท ำมำตรฐำนและจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน พร้อมทั้งก ำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ส ำนักประกันคุณภำพก ำหนดให้ฝ่ำยที่รับผิดชอบด ำเนินกำรปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำน เพ่ือจัดท ำมำตรฐำนและคู่มือกำรปฏิบัติงำน พร้อมก ำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่ำง
ชัดเจน โดยมีกำรปรับเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะวิชำ และหน่วยงำนสนับสนุน   
เรื่องระยะเวลำกำรด ำเนินงำนให้มีควำมชัดเจนยิ่งขึ้น (6.1-3-1)  กระบวนกำรฝึกอบรม กระบวนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม และกระบวนกำรพัฒนำและปรุงปรุง
เว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรจัดท ำมำตรฐำนและจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน เ พ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถ
ด ำเนินงำนได้เป็นแนวทำงเดียวกัน (6.1-3-2) 

 4.  มีกำรทบทวนและหรือปรับปรุงกระบวนกำรตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อท ำให้งำนมีประสิทธิภำพ เช่น 
ควบคุมค่ำใช้จ่ำย ลดค่ำใช้จ่ำย ลดระยะเวลำด ำเนินงำน ลดข้อผิดพลำด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น  ส ำนักประกัน
คุณภำพได้ก ำหนดให้ฝ่ำยที่รับผิดชอบด ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนงำนตำมคู่มือกำรปฏิบัติงำน เพ่ือใ ห้งำนมี
ประสิทธิภำพ ทั้งในเรื่องกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน  กำรรักษำมำตรฐำนระยะเวลำกำรให้บริกำร เช่น กระบวนกำร
ประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะวิชำ และหน่วยงำนสนับสนุน ได้มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำรตำมแนว
ทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี ในเล่มคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยในส ำหรับคณะวิชำ 
ส ำหรับส ำนัก สถำบัน ปี 2554 โดยจำกเดิมให้คณะ และหน่วยงำนส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองพร้อมรำยงำนผลกำร
ประเมินฯ ให้ส ำนักประกันคุณภำพภำยในวันที่ 20 กรกฎำคม โดยยกเว้นหน่วยงำนที่ได้รับกำรประเมินหลังวันที่ 20 
กรกฎำคม ส ำนักฯได้มีกำรปรับระยะเวลำเป็นภำยในเวลำ 14 วันท ำกำรหลังจำกได้รับผลกำรประเมินเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือลดข้อผิดพลำดและข้อร้องเรียนและง่ำยต่อกำรปฏิบัติงำน และลดระยะเวลำที่ส ำนักประกันคุณภำพ สรุปผลกำร
ประเมินในภำพรวม น ำเสนอที่ประชุมคณบดี/สภำมหำวิทยำลัย พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำปรับปรุงฯ จำก
เดิมใช้เวลำ 30 วัน ลดระยะเวลำลงเหลือภำยใน 20 วันท ำกำร (6.1-4-1) 

 กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนงำนตำมคู่มือ
กำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ.2553 ซึ่งมีกำรปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินส ำหรับปี
กำรศึกษำ 2553 ขึ้นใหม่ โดยมีกำรทบทวนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพภำยใน และกำรรับ
ประเมินคุณภำพ ระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือลดระยะเวลำด ำเนินงำน และลดข้อผิดพลำดในขั้นตอนต่ำงๆ ได้แก่ ขั้นก่อน
กำรตรวจประเมิน ขั้นเตรียมกำรตรวจประเมิน ขั้นตอนกำรตรวจเยี่ยม และขั้นตอนกำรประเมินผล พร้อมทั้งจัดท ำ
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แผนกำรปฏิบัติงำน หรือปฏิทินกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ (6.1-4.2) 

 กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนงำมตำมคู่มือกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอก รอบสำม ฉบับสถำนศึกษำ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีกำรปรับปรุงตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรพิจำรณำ ส ำหรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม ประจ ำปีงบประมำณ 2554 โดยมีกำรวำงแผนและก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนในกำร
จัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยนอก ระดับมหำวิทยำลัย ได้แก่ กำรจัดประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน
คุณภำพภำยนอกรอบสำม เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและน ำเสนอแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดี รวมทั้งเพ่ือลดข้อผิดพลำดในกำร
รำยงำนกำรประเมินตนเอง ทั้งในระดับคณะวิชำ และระดับมหำวิทยำลัย เพ่ือให้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อก ำหนดของสมศ. (6.1-4.2) 

 กระบวนกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนงำน
ตำมขั้นตอนหลักในกำรปฏิบัติงำนหรือจัดท ำเว็บไซต์  ได้แก่ กำรศึกษำเอกสำรและข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับส ำนัก
ประกันคุณภำพ กำรศึกษำรูปแบบกำรจัดวำงหน้ำเว็บไซต์ กำรรวบรวมข้อมูลจำกแหล่งข้อมูล กำรออกแบบรูปแบบ
เว็บไซต์ กำรท ำเว็บไซต์ และกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ โดยในแต่ละกระบวนกำร ได้ก ำหนดระยะเวลำในกำร
ด ำเนินงำน และก ำหนดผู้รับผิดชอบผู้เกี่ยวข้อง และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมกำรด ำเนินงำน ลดข้อผิดพลำด และ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้ง่ำยและสะดวกข้ึน (6.1-4.3) 

5 .  มีกำรก ำกับติดตำม และประเมินผลกำรปรับปรุง จัดท ำรำยงำนผลกำรปรับปรุงเสนอต่อผู้ มีอ ำนำจ
เพื่อให้พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกระบวนกำรที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณ
ต่อไป มีกำรสรุปรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรหลัก เข้ำวำระกำรประชุมบุคลำกรส ำนัก
ประกันคุณภำพ เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และกำรปรับปรุงกระบวนกำรเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนัก และบุคลำกร
ส ำนักประกันคุณภำพ เพ่ือพิจำรณำ และให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดกระบวนกำรที่จะด ำเนินกำรใน
ปีงบประมำณต่อไป (6.1-5-1) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเองเท่ำกับผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

 

รำยกำรหลักฐำน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
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หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
6.1-1-1 รำยงำนกำรประชุมบุคลำกรส ำนักประกันคุณภำพ ครั้งที่ 5/2554 
6.1-1-2 กระบวนงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ และหน่วยงำนสนับสนุน 
6.1-1-3 กระบวนกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม 
6.1-1-4 กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
6.1-1-5 กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
6.1-1-6 กระบวนกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ 
6.1-2-1 แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี   
6.1-2-2 สรุปผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน

ประจ ำปี 2553 
6.1-2-3 คู่มือปฏิบัติงำนฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม 
6.1-2-4 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนประกันคุณภำพระดับ

มหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
6.1-2-5 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นต่อกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
6.1-2-6 แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อเว็บไซต์ส ำนักประกันคุณภำพ 
6.1-3-1 คู่มือกำรปฏิบัติงำน ฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
6.1-3-2 คู่มือกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

เรื่อง กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
เรื่อง กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม 
เรื่อง กระบวนกำรพัฒนำและปรุงปรุงเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ 

6.1-4-1 กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 
6.1-4-2 แผนกำรปฏิบัติงำนตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 

กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม และกระบวนกำรพัฒนำและปรับปรุง
เว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ 

6.1-4-3 กระบวนกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนงำนตำมข้ันตอนหลักในกำรปฏิบัติงำนหรือจัดท ำเว็บไซต์ 

6.1-5-1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม 
รำยงำนควำมก้ำวหน้ำฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ 
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2.3  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เลือก 

  ส ำนักประกันคุณภำพ ได้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักที่ก ำหนดไว้ โดยเลือกเป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของส ำนักฯ  
ที่จะสะท้อนกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักประกันคุณภำพ เพ่ิมเติมตำมตัวบ่งชี้บังคับที่ก ำหนด โดยตัวบ่งชี้เลือก 
จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก รำยละเอียดดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2.8  ผลกำรประเมินตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของส ำนักประกันคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 

ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปี
กำรศึกษำ) 

เป้ำหมำย  
(ปีกำรศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

ผลประเมิน
เป้ำหมำย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

  
 ตัวต้ัง ผลลัพธ ์ 

  
ส ำนัก / = บรรลุ 

ตัวหำร   ตัวหำร x = ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้เลือก จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี ้      4.61 4 
1 ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำย

ตำมตัวบ่งช้ีของกำรปฏิบัติงำนท่ี
ก ำหนด 

ร้อยละ 90.63 88.57 90.00 N/A 3.00 4.29 x 

2 มีกำรใช้ทรัพยำกรภำยในและ
ภำยนอกหน่วยงำนร่วมกัน 

ข้อ N/A 5 5 N/A N/A 5.00 / 

3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน 

ข้อ N/A 5 5 N/A N/A 5.00 / 

4 ระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรที่มตี่องำนสำรสนเทศ
ด้ำนประกันคณุภำพ 

คะแนน N/A 3.74 4 N/A N/A 3.74 / 

5 ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมสร้ำงเสริม
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนประกัน
คุณภำพ 

ข้อ N/A 5 4 N/A N/A 5.00 / 

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 1  ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งช้ีของกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด 

เป้ำหมำย    ร้อยละ 90.00 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ส ำนักประกันคุณภำพ  ได้ด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลรำยงำนแผนและผลกำรด ำเนินงำน  ประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2553 (1 ตุลำคม 2552 – 30 กันยำยน 2553) โดยมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติงำนในภำพรวม จ ำนวน 36  
ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีผลกำรบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 31 ตัวบ่งชี้ และไม่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 4 ตัวบ่งชี้ รำยละเอียดดังนี้ 
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ฝ่ำย จ ำนวนตัวบ่งช้ีทั้งหมด 
จ ำนวนตัวบ่งช้ี ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
(ร้อยละ) 

คะแนน บรรลุ
เป้ำหมำย 

ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

บริหำรและธุรกำร 7 5 2 71.43 3.57 
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน 

14 13 1 92.86 4.64 

วิเครำะห์ข้อมูลและ
สำรสนเทศ 

5 5 - 100.00 5.00 

พัฒนำและฝึกอบรม 10 9 1 90.00 4.50 
รวม 35 31 4 88.57 4.29 

 

- ตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2553 ทั้งหมด จ ำนวน  35  ตัวบ่งชี้ 
- ตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2553 ที่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 31  

ตัวบ่งชี้ 
- ตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ.2553 ที่ไม่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน 4  

ตัวบ่งชี้ 
- ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 88.57 

เกณฑ์กำรประเมิน  

  ร้อยละของกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของกำรปฏิบัติงำนที่ก ำหนด คะแนนเต็ม 5 เท่ำกับร้อยละ 100  

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

1  88.89 N/A 4.44 90.00 ไม่บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
1-1 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำรและธุรกำร 
1-2 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
1-3 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศ 

1-4 รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรม 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 2  มีกำรใช้ทรัพยำกรภำยในและภำยนอกหน่วยงำนร่วมกัน 

เป้ำหมำย    5 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน 
 2. มีผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกรของหน่วยงำน 
 3. มีแผนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับฝ่ำย/กอง/ศูนย/์สถำนีในหน่วยงำน 
 4. มีแผนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับหน่วยงำนอื่นในมหำวิทยำลัย 
 5. มีผลกำรประหยัดงบประมำณที่เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกับหน่วยงำนอื่น 

เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

2 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 
 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำนทั้ง 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีคณะกรรมกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันของหน่วยงำน  ส ำนักประกันคุณภำพ 

มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน เพ่ือวิเครำะห์ควำมต้องกำรกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันทั้งภำยใน
หน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำน (2-1)  
  2.  มีผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันของหน่วยงำน ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำร
สรุปวิเครำะห์ผลกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน เพ่ือน ำผลมำพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนโครงกำรต่ำงๆ ให้มีประสิทธิภำพ
เพ่ิมมำกข้ึน (2-2) 

3.  มีแผนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันในหน่วยงำน ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรก ำหนดแผนกำรใช้ทรัพยำกร
ภำยในหน่วยงำน พร้อมทั้งตั้งเป้ำหมำยและตัวชี้วัด เพ่ือให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด และเกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดด้วย (2-3)   
  4.  มีแผนกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับหน่วยงำนอ่ืนในมหำวิทยำลัย  ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรก ำหนด
แผนกำรใช้ทรัพยำกรภำยนอกหน่วยงำนกำรใช้ห้องประชุม และกำรใช้ยำนพำหนะของกองยำนพำหนะอำคำรและ
สถำนที่ นอกจำกนี้ส ำนักประกันคุณภำพ ได้ให้ควำมอนุเครำะห์กับหน่วยงำนอ่ืนในกำรใช้เครื่อง  LCD ห้องประชุมใหญ่ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
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และห้องประชุมเล็ก เป็นต้น พร้อมทั้งตั้งเป้ำหมำยและตัวชี้วัด เพ่ือให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
และเกิดประสิทธิภำพสูงสุดด้วย (2-3) 

5.  มีผลกำรประหยัดงบประมำณที่เกิดจำกกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับหน่วยงำนอ่ืน ส ำนักประกันคุณภำพ 
มีผลกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันกับหน่วยงำนอื่น เพื่อให้เห็นถึงควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน กำรใช้ทรัพยำกรให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด และช่วยประหยัดงบประมำณของมหำวิทยำลัยต่อไป (2-4) 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 
2-1 ค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ ที่ 2/2553 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน 

และค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกัน แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1 

2-2 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2553 

2-3 แผนเพิ่มประสิทธิภำพประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 
2-4 ผลกำรเพ่ิมประสิทธิภำพประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที ่3    ระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

เป้ำหมำย  5  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีแผนกำรด ำเนินงำน และก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
 2. มีกำรจัดท ำข้อมูล เอกสำรประกอบกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 3. มีกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 4. มีกำรติดตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำและปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในรอบปีต่อไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ส ำ นั กปร ะกั น คุณภ ำพ  มี ภ ำ รกิ จ หลั ก ใ นก ำรประ เ มิ น คุณภ ำพภำย ใน ขอ งหน่ ว ย ง ำนภ ำย ใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ทั้งในเรื่องกำรวำงแผนก ำหนดกำร กำรชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน กำรรวบรวมรำยงำนผลกำรประเมินฯ เพ่ือสังเครำะห์เทียบเคียง และกำรติดตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำม
ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ เพ่ือให้กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในเป็นไปอย่ำง                
มีประสิทธิภำพ และเกิดกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีฝ่ำยตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในภำรกิจนี้ ซึ่งในรอบปีกำรศึกษำ 2553 ได้ด ำเนินกำรตำมระดับควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทั้ง 5 ข้อ รำยละเอียดดังนี้ 
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1. มีแผนกำรด ำเนินงำน และก ำหนดผู้รับผิดชอบ ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 
แนวทำง และก ำหนดกำรกำรประเมินคุณภำพภำยใน เพ่ือน ำเสนอผู้บริหำรอนุมัติเห็นชอบ และส่งให้หน่วยงำนทุกระดับ
ทุกวิทยำเขต รับทรำบ (3-1-1) เพ่ือเตรียมแผนกำรรับกำรประเมินคุณภำพภำยในให้สอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำน
ของมหำวิทยำลัยที่ก ำหนด ตำมเอกสำรคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ ส ำหรับคณะวิชำ ส ำหรับส ำนัก ส ำหรับสถำบัน 
(3-1-2) ทั้งนี้ ในทุกโครงกำรกจิกรรมจะมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2. มีกำรจัดท ำข้อมูล เอกสำรประกอบกำรประเมินคุณภำพภำยใน  ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรจัดท ำตำรำง
แบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน (Common data set) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบฟอร์มต่ำงๆ เพ่ือส่งให้ทุกหน่วยงำน         
ทุกวิทยำเขตใช้เป็นแนวทำงในกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพภำยในที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  และ
ช่วยให้กำรประเมินคุณภำพภำยในเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ (3-2-1)   

3. มีกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยเริ่มด ำเนินกำรด้วยกำรก ำหนดแนวทำงและ
ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปี (3-1-1) กำรชี้แจงแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ซึ่งมีกำรประชุม
ชี้แจงแนวทำง และก ำหนดกำรกำรประเมินคุณภำยใน พร้อมกับกำรชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภำพ
ภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 ที่ฝ่ำยพัฒนำและฝึกอบรมด ำเนินกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 4 
ครั้ง ได้แก่ วิทยำเขตบำงเขน วันที่ 23 ธันวำคม 2553 วิทยำเขตศรีรำชำ วันที่ 11 ม.ค. 2554 วิทยำเขตก ำแพงแสน 
วันที่ 13 ม.ค. 2554 และวิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วันที่ 28 ม.ค. 2554 โดยรองอธิกำรบดีฝ่ำยประกัน
คุณภำพและผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพเป็นวิทยำกรหลัก  (3-3-1) กำรเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินฯ จำกหน่วยงำน (3-3-2) กำรด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำน ฯ เพ่ือสรุปเทียบเคียงผล
กำรประเมินคุณภำพภำยใน (3-3-3) กำรติดตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ (สปค.01) จำกกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
(3-3-4) 

4. มีกำรติดตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน โดยมีกำรติดตำมกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยใน
อย่ำงต่อเนื่อง และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำให้ผู้บริหำรและบุคลำกรภำยในหน่วยงำนในที่ประชุมบุคลำกรส ำนักประกัน
คุณภำพรับทรำบเป็นประจ ำทุกเดือน (3-4-1)  

5. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในรอบปีต่อไป โดยมีกำรน ำข้อเสนอแนะผลกำร
ประเมินจำกแบบสอบถำมข้อมูลป้อนกลับจำกหน่วยงำนที่รับกำรประเมินฯ และคณะกรรมกำรประเมินฯ ประจ ำปี 
2553 เพ่ือน ำมำพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยในรอบปีต่อไป (3-5-1) เช่น ข้อเสนอแนะด้ำนกำร
ประสำนงำนของฝ่ำยเลขำนุกำรฯ มีโครงกำรอบรมเลขำนุกำรผู้ประเมินฯ เพ่ือท ำควำมเข้ำใจกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์
ประเมินฯ บทบำทหน้ำที่ของเลขำนุกำรฯ แบบฟอร์มที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพภำยใน  มีกำรส่งแนวทำงและ
ก ำหนดกำรประเมินฯ ให้หน่วยงำนรับทรำบล่วงหน้ำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 
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ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

3 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
3-1-1 หนังสือส่งก ำหนดกำร และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
3-1-2 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน ส ำหรับคณะวิชำ ส ำหรับสถำบัน และส ำหรับ

ส ำนัก 
3-2-1 แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐำน  แบบเก็บข้อมูลดิบ เอกสำรประกอบกำรประเมินฯ 
3-3-1 โครงกำรประชุมชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 2553 
3-3-2 ประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ 
3-3-3 สรุปเทียบเคียงผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
3-3-4 กำรติดตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ (สปค.01) 
3-4-1 รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ฝ่ำยตรวจสอบฯ  
3-5-1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนกำรประเมิน

คุณภำพภำยในจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ และหน่วยงำนที่รับกำรประเมินฯ  
ประจ ำปี 2553 

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 4    ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่องำนสำรสนเทศด้ำนประกันคุณภำพ 

เป้ำหมำย  3.51   คะแนนขึ้นไป 

ผลกำรด ำเนินงำน 

 ในรอบปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ ได้มีกำรให้บริกำรงำนสำรสนเทศด้ำนประกันคุณภำพให้กับ
บุคลำกรทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำน ได้แก่ จดหมำยข่ำว  เว็บไซต์  กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
โครงกำร/กิจกรรม (แผ่นพับ/โปสเตอร์ แผ่นประชำสัมพันธ์)  โดยมีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่อ
งำนสำรสนเทศด้ำนประกันคุณภำพ จ ำนวน 3 กิจกรรมดังนี้ 

 จดหมำยข่ำว     มีค่ำเฉลี่ย 3.76 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  407 คน 

 เว็บไซต์     มีค่ำเฉลี่ย 3.71 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  407 คน 

 กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์โครงกำร/กิจกรรม มีค่ำเฉลี่ย 4.27 จ ำนวนผู้ตอบแบบสอบถำม  15  คน 
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          ดังนั้นระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรที่มีต่องำนสำรสนเทศด้ำนประกันคุณภำพมีระดับควำมพึงพอใจ
ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ   

 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  ค ำนวณค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรได้เท่ำไร ถือว่ำได้คะแนนเท่ำนั้น 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

4 N/A 3.74 N/A 3.74 4.00 บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 

หมำยเลขเอกสำร รำยช่ือเอกสำร 
4-1 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร มก. เรื่อง ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

เว็บไซต์ www.qa.ku.ac.th 
4-2 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร มก. เรื่อง ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำร

จดหมำยข่ำว 
4-3 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ โครงกำร/กิจกรรม (แผ่นพับ 

แผ่นโปสเตอร์ และป้ำยประชำสัมพันธ์) 

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 5  ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมสร้ำงเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนประกัน
คุณภำพ 

เป้ำหมำย  4 ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน 
 1. มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ (PDCA) ทุกโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 
 2. มีผลกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดในโครงกำร/กิจกรรมที่ก ำหนด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 3. มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมอย่ำงทั่วถึง โดยมีหน่วยงำนระดับคณะวิชำ ส ำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำน

เทียบเท่ำภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เข้ำร่วมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
 4. ผลกำรประเมินในภำพรวมของทุกโครงกำร/กิจกรรมอยู่ในระดับดี (มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51) 
 5. ผลกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมทุกโครงกำร/กิจกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับ

ดี (มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51) 

(3.76 X 407) + (3.71 X 407) + (4.27 X 15) = 3,104.34 = 3.74  คะแนน 

407 + 407 +15 829 
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ผลกำรด ำเนินงำน  
1. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมสร้ำงเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำรประกันคุณภำพในปีกำรศึกษำ 2553     

จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนงำนของส ำนักประกันคุณภำพที่คำบเกี่ยวระหว่ำงปีงบประมำณ พ .ศ.2553-2554 โดยมี
กระบวนกำรด ำเนินกำรตำมวงจร PDCA ดังนี้ 

Plan & Act กำรก ำหนดหัวข้อโครงกำร/กิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในแต่ละปีจะพิจำรณำจำก 3 ส่วนหลัก 
คือ 1) หัวข้อที่เป็นภำรกิจหลักที่ต้องด ำเนินกำร 2) หัวข้อที่เป็นควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร และ 3) หัวข้อที่
ด ำเนินกำรตำมกำรเปลี่ยนแปลงจำกภำยนอก ซึ่งทั้งสำมส่วนนี้จะใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2552 ที่ได้
จำกกำรประเมินแผนปฏิบัติงำนในปีกำรศึกษำ 2552 และข้อมูลจำกข้อเสนอแนะของผู้รับบริกำรมำเพ่ือพัฒนำปรับปรุง
กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

Do เป็นกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนที่ก ำหนดไว้ให้ครบทุกกิจกรรม ซึ่งในปีกำรศึกษำ 2553 มี
กำรจัดกิจกรรมที่เพ่ิมเติมจำกแผน 1 รุ่น คือ โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หลักสูตร 2 รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมเติมตำมควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรที่
ไม่มีประสบกำรณ์เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินฯ มำก่อน แต่มีควำมสนใจเข้ำร่วมฝึกอบรมเป็นทีมเลขำนุกำรฯ 

Check ทุกกิจกรรม/โครงกำรที่ด ำเนินกำรจะมีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ควำมส ำเร็จที่ก ำหนดไว้ในแต่ละโครงกำร/กิจกรรม นอกจำกนี้ยังมีกำรสรุปข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกผู้ร่วมโครงกำร/
กิจกรรม รวมถึงปัญหำอุปสรรคท่ีพบ เพื่อใช้ประกอบกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไปด้วย 

2. ในปีกำรศึกษำ 2553 ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ จ ำนวน 13 กิจกรรม และก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน และค่ำเป้ำหมำยไว้ทุก
โครงกำร/กิจกรรม รวม 22 ตัวบ่งชี้ ซึ่งจำกผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม พบว่ำ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย 18  
ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 81.82 

3. ในแต่ละโครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรจะระบุกลุ่มเป้ำหมำยไว้ชัดเจน ซึ่งจะแตกต่ำงกันไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน แต่มุ่งเน้นให้ภำพรวมของกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมในรอบปีกำรศึกษำ 2553
ครอบคลุมทั่วถึงทุกคณะวิชำ ส ำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และเมื่อนับรวม
หน่วยงำนที่ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมที่ส ำนักฯ ด ำเนินกำรตลอดปีแล้ว พบว่ำ ทุกหน่วยงำนใน มก. จ ำนวน 
53 หน่วยงำน เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมที่ฝ่ำยฯ ด ำเนินกำร คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมภำพรวมทั้งหมด 13 กิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดีทุกกิจกรรม โดยมี
ค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51-4.40  

5. กำรจัดโครงกำร/กิจกรรมทุกครั้งจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้ำร่วมได้รับประโยชน์จำกกำรอบรม/สัมมนำเป็นส ำคัญ 
ซึ่งจำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำจะประเมินควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมจำกแบบสอบถำมในหัวข้อ
ประโยชน์ที่ได้รับ โดยผลกำรประเมิน พบว่ำ ผู้เข้ำร่วมในทุกโครงกำร/กิจกรรมแสดงควำมคิดเห็นภำยหลังจำกกำรเข้ำ
ร่วมว่ำได้รับประโยชน์อยู่ในระดับดี มีค่ำเฉลี่ยตั้งแต่ 3.61 - 4.39  
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เกณฑ์กำรประเมิน 

ผลกำรประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ที่ 

ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์ เป้ำหมำย กำรประเมิน
เป้ำหมำย 2552 2553 2552 2553 

5 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

รำยกำรหลักฐำน 
หมำยเลขเอกสำร ชื่อเอกสำร 

5-1 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรด้ำนแผนและพัฒนำคุณภำพ
องค์กร ระยะที่ 1 เรื่อง กำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และกำร
ก ำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 

5-2 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรสืบสำนงำนคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
5-3 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรสัมมนำ เรื่อง กำรบริหำรคุณภำพโดยรวมและกำรสร้ำง

คุณภำพในกระบวนกำร (Total Quality Management and built-in Process) 
5-4 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน หลักสูตร 1 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 รุ่นที่ 1-3 
5-5 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยใน 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 จ ำนวน 4 วิทยำเขต 
5-6 รำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรฝึกอบรมเลขำนุกำรคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยใน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 หลักสูตร 1 และ 2 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร  

1 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร 

 2 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

3 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

4 ข้อ 
มีกำรด ำเนินกำร  

5 ข้อ 



84 

 

บทที่ 3   

สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

3.1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน 

กำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน และประสิทธิผลกำรด ำเนินงำน พิจำรณำตำม 6 องค์ประกอบคุณภำพ 
โดยมีตั วบ่ งชี้ทั้ งหมด 13 ตัวบ่ งชี้  แบ่ ง เป็น 3 ประเภท ได้แก่  ปัจจัยน ำ เข้ ำ  กระบวนกำร และผลผลิต  
ซึ่งมีกำรก ำหนดเกณฑ์ประเมินคุณภำพภำยในตำมตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด ำเนินกำรใดๆ 
หรือด ำเนินกำรไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนกำรประเมินเป้ำหมำย ไม่คิดค่ำคะแนน แต่ให้ระบุเพียง
บรรลุเป้ำหมำย หรือไม่บรรลุเป้ำหมำย โดยกำรแปลควำมหมำยของคะแนน เป็นดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย กำรแปลผล 
0.00 – 1.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 กำรด ำเนินงำนต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 กำรด ำเนินงำนระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 กำรด ำเนินงำนระดับดี 
4.51 – 5.00 กำรด ำเนินงำนระดับดีมำก 

กำรประเมินคุณภำพกำรสนบัสนุนตำมพันธกิจทั้ง 4 ด้ำน 
 กำรพิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของส ำนักประกันคุณภำพ พบว่ำ  มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพ 6 องค์ประกอบ และมีผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนดของ มก. จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลกำรประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก รำยละเอียดดังตำรำงที่ 3.1 

ตำรำงท่ี  3.1  สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำม 6 องค์ประกอบคุณภำพ (ป.2) 
 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำร
ประเมิน ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร   - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลกั - 5.00 3.20 3.80 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3  กำรบริหำรและจัดกำร  5.00 4.50 - 4.60 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 4  กำรเงินและงบประมำณ - 5.00 5.00 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
องค์ประกอบท่ี 6  กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน - 5.00 - 5.00 ดีมำก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 5.00 4.78 3.80 4.57  
ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดี ดีมำก  
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  ประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนรำยองค์ประกอบคุณภำพ ในปีกำรศึกษำ 2553 ของส ำนักประกันคุณภำพ  
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  

 จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 1 จ ำนวน  
1 ตัวบ่งชี้ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด โดยเป็นตัวบ่งชี้ด้ำนกระบวนกำร มีผลกำรประเมิน 
5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำร 
ด ำเนินงำนดังนี้ 

ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรก ำหนดปณิธำน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภำรกิจของส ำนักประกันคุณภำพ 
เพ่ือให้สอดรับกับ  ปรัชญำ ปณิธำนของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  รวมทั้งกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์ และแผนงำนของ
ส ำนักประกันคุณภำพมีควำมสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์ของแผนยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และแผนชำติ โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับสภำวะปัจจุบันและแนวทำงพัฒนำตำมผลกำร
ประเมินจำกปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งแผนกลยุทธ์และแผนงำนของส ำนักประกันคุณภำพได้ถ่ำยทอดสู่ระดับฝ่ำยในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรระดับฝ่ำยที่สำมำรถด ำเนินงำนได้ครบทุกภำรกิจ ซึ่งมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนครบทุกภำรกิจ ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ตำมภำรกิจ รวมทั้งหมด 35 ตัว
บ่งชี้ สำมำรถด ำเนินงำนและบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ได้ 31 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 88.57 ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุ
เป้ำหมำยมีจ ำนวน 4 ตัว ซึ่งกำรด ำเนินงำนตำมแผนมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือนและมีกำรสรุปใน
รอบไตรมำส และในรอบ 6 เดือนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ เพ่ือรับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 
ปัญหำและอุปสรรครวมทั้งเสนอกำรปรับแผนตำมควำมจ ำเป็น 

โดยสรุป ส ำนักประกันคุณภำพมีกระบวนกำรจัดท ำแผนที่ครบถ้วนสอดคล้องตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด อย่ำงไรก็
ตำมในด้ำนควำมส ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำหมำยของกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ ยังมีอุปสรรคบำงประกำรที่ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ ส่งผลให้มีกำรด ำเนินงำนในบำงโครงกำรไม่บรรลุเป้ำหมำยซึ่งจะต้องแก้ไขต่อไป   

องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก   
 

จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ ในองค์ประกอบที่ 2 จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 อยู่ในระดับดี โดยผลกำรประเมิน ด้ำนกระบวนกำรจ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ มีผล 
กำรประเมิน 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก และผลกำรประเมินด้ำนผลผลิต จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้  
มีผลกำรประเมิน 3.20 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
ในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักประกันคุณภำพ ดังนี้ 

ส ำนักประกันคุณภำพมีภำรกิจหลัก 5 ประกำร ซึ่งมีผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดในบทที่ 2 ส่วนที่ 2.1 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจนั้น จะให้ควำมส ำคัญต่อกระบวนกำรของระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร โดยให้ผู้รับบริกำรให้ข้อมูลควำมต้องกำรในทุกกิจกรรมของทุกภำรกิจจำก
แบบประเมินควำมพึงพอใจและแบบสอบถำมในลักษณะต่ำงๆ เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับในกำรพัฒนำปรับปรุงและจัดท ำ
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แผนฯในรอบปีถัดไป มีกำรด ำเนินตำมกระบวนกำร PDCA ส่งผลให้ผลกำรประเมินด้ำนกระบวนกำร อยู่ระดับ 
ดีมำก 

ส ำหรับด้ำนผลผลิตมีผลกำรประเมินอยู่ระดับพอใช้ ที่ระดับคะแนน 3.20 เนื่องจำกส ำนักประกันคุณภำพมี
ภำรกิจส่วนใหญ่เป็นกำรขับเคลื่อนภำยในมหำวิทยำลัยเป็นหลักจะไม่มีกิจกรรมกำรบริกำรวิชำกำรสนองตอบควำม
ต้องกำรของสังคมภำยนอก ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรให้ควำมรู้แก่สังคมภำยนอกจึงเป็นกำรให้บริกำรแก่
หน่วยงำนที่ประสงค์เข้ำมำศึกษำดูงำนด้ำนประกันคุณภำพเท่ำนั้น ซึ่งในรอบปีกำรศึกษำ 2553 มีเพียง 2 สถำบันที่ขอ
เข้ำศึกษำดูงำน คือมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมและมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ส่งผลให้ผลกำรประเมินใน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจ านวนบุคลากร มีระดับคะแนน 2.38 เท่ำนั้น แต่กำรด ำเนินกิจกรรม
ทุกกิจกรรมของส ำนักฯ จะมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ซึ่งมีระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรตำม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ค่ำเฉลี่ยของคะแนนอยู่ที่ 4.02 อยู่ระดับด ี

นอกจำกนี้ส ำนักประกันคุณภำพยังมีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมที่สะท้อนผลกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเป็นตัวบ่งชี้  
อัตลักษณ์อีก 5 ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีผลกำรประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ ย 4.64 ผลประเมินได้คุณภำพระดับดีมำก  
ดังรำยละเอียดในส่วนที่ 2.3 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  

 จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 3 จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้  
มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.60 อยู่ในระดับดีมำก ด้ำนปัจจัยน ำเข้ำ 1 ตัวบ่งชี้มีผลกำรประเมิน  
5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก ด้ำนกระบวนกำร จ ำนวน  4 ตัวบ่งชี้ มีผลกำรประเมิน 
4.50 คะแนน อยู่ในระดับดี  ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนดังนี้  

เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักฯ มีประสิทธิภำพ ส ำนักประกันคุณภำพให้ควำมส ำคัญกับปัจจัยน ำเข้ำ 
ซึ่งประกอบด้วย บุคลำกร อุปกรณ์ และงบประมำณกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำงำน  โดยใน  
ปีกำรศึกษำ 2553 นี้ มีผลกำรประเมินด้ำนปัจจัยน ำเข้ำอยู่ระดับดีมำกได้ 5.00 คะแนน โดยในด้ำนบุคลำกรซึ่งถือว่ำเป็น
หัวใจที่จะสร้ำงประสิทธิภำพของงำน ส ำนักประกันคุณภำพให้บุคลำกรทุกคนได้รับโอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้ และ
ทักษะในวิชำชีพ ทั้งด้ำนกำรฝึกอบรม กำรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน และในด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกใน
กำรปฏิบัติงำนได้จัดหำอุปกรณ์ต่ำงๆ เพ่ือสะดวกในกำรท ำงำนโดยเฉพำะเครื่องคอมพิวเตอร์  บุคลำกรทุกคนใน
ส ำนักงำนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจ ำ และยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำเพ่ือใช้งำนนอกสถำนที่ นอกจำกนี้มีกำรจัดกำร
ควำมรู้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบกำรณ์ท ำงำนของบุคลำกรและผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 4 กิจกรรม  

ในด้ำนกระบวนกำรซึ่งมีผลกำรประเมินที่ระดับดี 4.50 คะแนนนั้น ส ำนักประกันคุณภำพมีระบบบริหำรจัดกำร
ที่ดีแบบธรรมำภิบำล บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำแผนงำน และมีเป้ำหมำยที่ชัดเจน มีกำรถ่ำยทอดสู่ ระดับ
ฝ่ำยและบุคคล เพ่ือจัดท ำแผนปฏิบัติกำร มีกลไกในกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยกำร
ประชุมบุคลำกรเป็นประจ ำทุกเดือนเพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำยให้เป็นไปตำมแผน รวมทั้ง
รับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคลำกร เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำน ส ำหรับสิ้นปีกำรศึกษำ 2553 นี้ คณะกรรมกำรประจ ำ
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ส ำนักฯ ยังได้มีกำรประเมินกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรส ำนักประกันคุณภำพซึ่งมีผลกำรประเมินที่คะแนนเฉลี่ย 4.48 
จำกคะแนนเต็ม 5.00 เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำปรับปรุงในรอบปีต่อไปตำมเกณฑ์ใหม่ของตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และเพ่ือให้
บุคลำกรสำมำรถพัฒนำศักยภำพในกำรท ำงำนเพ่ิมมำกข้ึน ส ำนักฯได้มีกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้กับบุคลำกรเพ่ือกำร
เพ่ิมประสิทธิกำรในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นขั้นตอนตำมเกณฑ์ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  นอกจำกนี้มีระบบควบคุมภำยในและบริหำร
ควำมเสี่ยง และระบบกำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือพัฒนำ และธ ำรงรักษำไว้ให้บุคลำกรมีคุณภำพและประสิทธิภำพโดย
ส่งเสริมพัฒนำบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตรงกับภำรกิจ โดยให้โอกำสในกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และ
กำรศึกษำต่อทั้งระดับปริญญำโทและปริญญำเอก รวมทั้งมีกำรปรับคุณวุฒิให้บุคลำกรเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วให้ มี
ควำมก้ำวหน้ำ นอกจำกนี้ได้สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมคัดเลือกเป็นบุคลำกรสำยวิชำกำรดีเด่นประจ ำปี 2553 ซึ่งผล
ก ำ ร ตั ด สิ นน ำ งมุ ก ด ำ   เ ก ตุ แ ก้ ว  ไ ด้ รั บ ก ำ ร คั ด เ ลื อ ก  นอกจ ำ กนี้ มี นิ สิ ต ม ำข อฝึ ก ง ำน จ ำ น วน  1 ค น  
จำก ภำควิชำรัฐศำสตร์  คณะสังคมศำสตร์ ปี 3 จ ำนวน 200 ชั่วโมง อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกมีกำรปรับเกณฑ์กำร
ประเมินในตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง และตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบพัฒนำบุคลำกร จึงยังไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้
ทันในบำงประเด็นในรอบปีกำรศึกษำนี้ 

องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและงบประมำณ            

 จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 4 จ ำนวน 2  
ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมำก โดยเป็นตัวบ่งชี้ ด้ำนกระบวนกำร 1  
ตัวบ่งชี้ และด้ำนผลผลิต 1 ตัวบ่งชี้ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำร 
ด ำเนินงำนดังนี้ 

ส ำนักประกันคุณภำพ มีกระบวนกำรด ำเนินงำนที่ดีเป็นไปตำมระเบียบของ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รวมทั้งมีระบบและกลไกในกำรติดตำมตรวจสอบกำรใช้เงินให้มีประสิทธิภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ  
และมีนโยบำยให้ทุกกิจกรรมมีกำรค ำนวณต้นทุนต่อหน่วย และรำยงำนเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง  รวมทั้งมีนโยบำยกำร
ใช้ทรัพยำกรร่วมกันทั้งภำยในหน่วยงำนและภำยนอกหน่วยงำน ซึ่งในปีกำรศึกษำ  2553 ส ำนักประกันคุณภำพได้ให้
ควำมอนุเครำะห์กำรใช้ห้องประชุมแก่หน่วยงำนภำยนอก ได้แก่  กองบริกำรกำรศึกษำ และกองแผนงำน ในด้ำน
งบประมำณนั้น ส่วนใหญ่ได้มำจำกงบประมำณเงินรำยได้ส่วนกลำงที่มหำวิทยำลัยจัดสรรให้ เพ่ือกำรด ำเนินงำนใน
ภำรกิจด้ำนประกันคุณภำพซึ่งเป็นกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย ส่วนงบประมำณแผ่นดินได้รับเฉพำะ
เงินเดือนข้ำรำชกำรและพนักงำนมหำวิทยำลัย ส ำหรับงบประมำณเงินรำยได้ที่ได้รับส่วนใหญ่ต่ ำกว่ำที่ เสนอ  
ขอ รำยละเอียดดังตำรำงเปรียบเทียบงบประมำณที่ได้แยกตำมปีงบประมำณ 
 

ตำรำงท่ี 3.2 ข้อมูลเปรียบเทียบกำรของบประมำณเงินรำยได้แยกตำมปีงบประมำณ 
 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
งบประมำณที่เสนอ 5,083,863.00 4,118,925.00 4,700,212.00 4,483,320.00 
งบประมำณที่ได้รับ 3,475,657.00 3,166,186.00 3,708,262.00 3,538,970.00 
สัดส่วนของงบประมำณที่ได้รับเทียบกับค ำขอ 68.37% 76.87% 78.90% 78.94% 
จ ำนวนคร้ังขอปรับงบ 2 1 2 2 
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ส ำหรับปีงบประมำณ พ.ศ.2553 ส ำนักประกันคุณภำพได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัย จ ำนวน  
3,538,970.00 บำท และมีปรับแผนจำกรำยได้โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพจ ำนวน 825,000 บำท รวมเงินรำยรับทั้งสิ้น 
4,363,970.00 บำท มีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรประกันคุณภำพ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,988,340.64 บำทคงเหลือ 
375,629.36บำท คิดเป็นร้อยละ 8.61  

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  
   

  จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 5 จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้  
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ด้ำนกระบวนกำร ได ้5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำกซึ่งแสดงถึงประสิทธิภำพ 
และประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

ส ำนักประกันคุณภำพเป็นหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
อย่ำงต่อเนื่องตำม 6 องค์ประกอบคุณภำพที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และรับกำรตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพระดับ
มหำวิทยำลัยมำแล้ว 8 ครั้ง นับตั้งแต่เริ่มตั้งส ำนักฯ เป็นต้นมำ ในปีกำรศึกษำ 2553 นี้ ส ำนักประกันคุณภำพได้
ด ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงระบบประกันคุณภำพโดยพัฒนำตัวบ่งชี้ที่เป็นอัตลักษณ์ขึ้นจ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ เพ่ือสำมำรถ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับภำรกิจ เพื่อเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพจำกคณะกรรมกำรประเมินในระดับ
มหำวิทยำลัย ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2553 นี้ กำรประกันคุณภำพของส ำนักฯ มีกำรทบทวนและปรับกระบวนกำรประกัน
คุณภำพในระดับฝ่ำย โดยทุกฝ่ำย ด ำเนินกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนในรอบปีและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำร 
ปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งมีกำรประเมินตนเองตำมตัวบ่งชี้ที่ส ำนักฯ ก ำหนด โดยรับกำรตรวจประเมินภำยในส ำนักฯ 
(Peer Review) เมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2554 จำกคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯ และทุกฝ่ำยจะด ำเนินกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรฯ และข้อมูลจำกผลกำรด ำเนินงำนของทุกฝ่ำยจะถูกรวบรวม
เพ่ือจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักฯ ตำม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 5 ตัวบ่งชี้ โดย
บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรจัดรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักฯ  

ส ำหรับรำยงำนผลกำรประเมินในรอบปีที่ผ่ำนมำมีข้อเสนอแนะเพ่ือกำรปรับปรุงจ ำนวน 18 ข้อ ส ำนักประกัน
คุณภำพได้จัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงตำมแบบ สปค.01 โดยมีแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง จ ำนวน 18 กิจกรรม และ
มีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแบบ สปค.02 ซึ่งได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.44 และ
เป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.56  

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน             

จำกกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 6 จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้  
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ด้ำนกระบวนกำร มีผลกำรประเมิน 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก ซึ่งแสดง 
ถึงประสิทธิภำพและประสิทธิผล ในกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรพัฒนำและปรับปรุงระบบกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องโดย 
ในปีกำรศึกษำ 2553 มีกำรก ำหนดกระบวนกำรหลักท่ีสอดคล้องกับภำรกิจโดยให้แต่ละฝ่ำยมีกำรวิเครำะห์และรวบรวม
ปัญหำกำรด ำเนินงำน เพ่ือพิจำรณำทบทวนกระบวนกำรตำมภำรกิจหลักของแต่ละฝ่ำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้   
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โดยก ำหนดให้น ำข้อมูลป้อนกลับจำกผู้รับบริกำรมำพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน ส ำหรับกำรปรับปรุงขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนจะด ำเนินกำรจัดท ำเป็นคู่มือปฏิบัติงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนใน  
แต่ละขั้นตอนมีกำรก ำหนดมำตรฐำนระยะเวลำที่ชัดเจน นอกจำกนี้ได้มีกำรพิจำรณำกระบวนกำรหลักเพ่ิมเติม  ได้แก่ 
กระบวนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม และกระบวนกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพ  

3.2 ผลกำรวิเครำะห์ตนเองในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพของส ำนัก 

 กำรพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักประกันคุณภำพ สำมำรถวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
  จุดแข็ง 

1. กำรจัดท ำแผนงำนของส ำนักฯ เป็นกระบวนกำรด ำเนินงำนแบบบุคลำกรมีส่วนร่วม 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

1. กิจกรรม/โครงกำรของแผนฯ มักมีกำรปรับเปลี่ยนไม่เป็นไปตำมแผน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำมสถำนกำรณ์เพ่ือปรับแผนเป็นระยะ 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. มีกำรจัดกิจกรรมที่ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ือกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพของทุก
หน่วยงำน 

2. มีกำรสรุปและรำยงำนผลกำรประเมินผลกิจกรรมทุกโครงกำรอย่ำงเป็นระบบครบถ้วนและสำมำรถ
แบบอย่ำงที่ดีได้ 

3. มีกำรพัฒนำเว็บไซต์ของส ำนักประกันคุณภำพให้มีข้อมูลที่เชื่อมต่องำนประกันคุณภำพเป็นอย่ำงดี 
จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดเก็บข้อมูลควำมรู้จำกกำรอบรม และเอกสำรต่ำงๆ ให้เป็นระบบโดยเก็บท้ังในรูปแบบ CD/DVD 
และ External Hard disk เพ่ือเป็นคลังควำมรู้ของส ำนักประกันคุณภำพ  

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  จุดแข็ง 

1. บุคลำกรมีประสบกำรณ์มีศักยภำพสูงในกำรท ำงำน มีควำมตั้งใจและรับผิดชอบในกำรท ำงำน 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

1. กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ยังไม่เห็นควำมเชื่อมโยง 
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  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรหำช่องทำงกำรสร้ำงรำยได้จำกกำรจัดท ำหลักสูตรอบรมเลขำนุกำรฯ หรือหลักสูตรอื่นๆ ให้เป็น

หลักสูตรที่เปิดอบรมบุคคลภำยนอก  
2. ควรขอพ้ืนที่บนเว็บไซต์ส ำนักประกันคุณภำพ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่กำรให้ควำมรู้ของส ำนักประกันคุณภำพ 
3. กำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ ควรมีควำมเชื่อมโยงกัน 

องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
  จุดแข็ง 

1. มีกำรใช้งบประมำณอย่ำงประหยัดและมีประสิทธิภำพ 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. กำรจัดส่งรำยงำนกำรเงินมีควำมล่ำช้ำ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินให้สำมำรถรำยงำนได้ตำมก ำหนดเวลำที่กองคลังก ำหนด 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
  จุดแข็ง 

1. ทุกโครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบตำมกระบวนกำร PDCA 
  จุดที่ควรพัฒนำ 

1. กำรจัดส่งเอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินระดับฝ่ำยให้กรรมกำรตรวจประเมินล่ำช้ำ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดส่งเอกสำรรำยงำนผลกำรประเมินระดับฝ่ำยให้กรรมกำรตรวจประเมินฯก่อนรับประเมิน 

องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
  จุดแข็ง 
 -  
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 -  
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีกำรทบทวนให้ครบทุกกระบวนกำร เพ่ือให้มีกำรพัฒนำปรับปรุง ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำ ฯลฯ 
ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 

- ควรจัดหำบุคคลในระดับรองผู้อ ำนวยกำร และเลขำนุกำรส ำนักประกันคุณภำพ เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำร
เป็นไปด้วยดี 
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3.3 รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของแต่ละหน่วยงำนย่อย 

 ส ำนักประกันคุณภำพ ได้ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหน่วยงำนย่อยต่ำงๆ มีผลกำรวิเครำะห์ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ภำพรวม 1. บุคลำกรมี

ประสบกำรณ์มีศักยภำพ
สูงในกำรท ำงำน มีควำม
ตั้งใจและรับผดิชอบใน
กำรท ำงำน 
 

1.ไม่พบ Work Flow 
ของฝ่ำยในข้อมูล
พื้นฐำนของ SAR  
2.ส่ง SAR ของฝ่ำยให้
กรรมกำรล่ำช้ำ 
3.พื้นที่บนเวบ็ไซต์
ส ำนักประกันคุณภำพ 
มีน้อย 

1.ควรมีรำยละเอียดของ Work Flow ของฝ่ำยในข้อมูล
พื้นฐำนของ SAR เพื่อให้รำยละเอียดกับผู้อ่ำน SAR ฝ่ำย 
2.ควรส่ง SAR ให้กรรมกำรอ่ำนก่อนมำตรวจสอบ 
3.ควรขอพื้นที่บนเว็บไซตส์ ำนักประกันคุณภำพ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่กำรให้ควำมรู้ของส ำนักประกันคุณภำพ 

ฝ่ำย
บริหำร
และธุรกำร 

1. บุคลำกรสำมำรถ

ท ำงำนทดแทนกันได ้

2. บุคลำกรมีควำมตั้งใจ

และรับผิดชอบในงำน

สำมำรถรองรับภำรกิจ

หลักและกำรให้บริกำร

กับฝ่ำยอื่นๆ 

1. บุคลำกรยังขำด
ควำมรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบใหม่ๆ 
2. ด้ำนกำรเงินขำด
รำยละเอียดของกำร
เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด
งบประมำณ เพื่อทรำบ
ที่มำที่ไปและขำดกำร
เปรียบเทียบกำรใช้
จ่ำย/รำยรบั
งบประมำณของปีที่
ผ่ำนมำกับปีปัจจบุัน 
(2553) 
3. มีจ ำนวนโครงกำรที่
ที่ไม่ได้ด ำเนนิโครงกำร
เนื่องจำกมีงำนเฉพำะ
กิจมำก 
4. ปรับปรุงกำรเขียน 
SAR ใน  ตัวบ่งชีท้ี่ 2 

1. ควรมีกำรศึกษำกฎระเบียบด้ำนตำ่งๆ เพิ่มมำกขึ้น
เพื่อให้มีควำมแม่นย ำในกำรปฏบิัติและถ่ำยทอดได้ 
2. ควรพัฒนำ จัดระบบฐำนข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ให้เป็น
คลังข้อมูลของส ำนักประกันคุณภำพ 
3. ควรระบุรำยละเอียดด้ำนกำรเงินเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงและควรวิเครำะห์กำรใช้จ่ำยดำ้นงบประมำณ
โดยเปรียบเทียบผลของปทีี่ผำ่นมำกับปีทีป่ระเมิน 
4. ควรปรับลดโครงกำร/กิจกรรมตำมแผนลงเพื่อ
เตรียมกำรในกรณีฝ่ำยมีงำนเฉพำะกิจเข้ำมำมำก หรือ
ปรับงำนเฉพำะกิจเปน็โครงกำรในแผน 
5.ปรับปรุงกำรเขียน SAR ให้ชัดเจนขึ้น 
ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลยั 
ควรจัดหำบุคคลในระดบัรองผอ.และเลขำนุกำรส ำนักฯ
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปด้วยดี  
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ำย
ตรวจสอบ
และ
ประเมิน
คุณภำพ
ภำยใน 

1. มีโครงกำรในควำม
รับผิดชอบจ ำนวนมำก
และสำมำรถด ำเนนิกำร
ได้รวดเร็วเป็นส่วนใหญ่ 
2. บุคลำกรมี
ประสบกำรณ์มีศักยภำพ
สูงในกำรท ำงำน มีควำม
ตั้งใจและรับผดิชอบใน
กำรท ำงำน 

 

1. ควรพิจำรณำระบบ
กำรสื่อสำรเพื่อให้ทุก
หน่วยงำนได้รับทรำบ
ข้อมูลที่มีประโยชน์มำก
ยิ่งขึ้น 
2. ยังไม่เห็นควำม
เชื่อมโยง ขำดกำร
ท ำงำนกับฝ่ำยอื่นๆ พอ
เห็นบ้ำงกับฝ่ำยพฒันำ
และฝึกอบรม และฝ่ำย
วิเครำะห์ข้อมูลและ
สำรสนเทศ 

1. ควรมีกำรจัดท ำปฏิทินงำนของฝ่ำยเพื่อให้เห็นกิจกรรม
ในภำพรวมของฝ่ำย 
2. ควรมีกำรวิเครำะห์ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน โดยเฉพำะ
ในส่วนกำรติดตำมประเมินผลของโครงกำร/กิจกรรม เช่น 
กระบวนกำรจัดโครงกำรควรมีกำรวิเครำะห์ข้ันตอนกำร
ด ำเนินงำนในช่วงเสร็จโครงกำรแล้วมีกำรติดตำมสรุปผล
กำรด ำเนินงำน ซึง่หำกใช้เวลำมำกอำจท ำให้น ำผลไปใช้ 
ไม่ทันกำร 
3. ควรมีกำรรวบรวมแนวปฏิบัตทิี่ดีของหน่วยงำนใน
กระบวนกำรที่ตอบตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพภำยใน 
เก็บเป็นคลังข้อมูลเพื่อให้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4. ควรพยำยำมจัดกระบวนกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงกับฝำ่ย
อื่นๆ 

ฝ่ำย
วิเครำะห์
ข้อมูลและ
สำรสนเทศ 

1. มีบุคลำกรที่มีพื้น
ฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
ดี ส่งผลต่อกำรปรับปรุง
และพัฒนำงำนในฝำ่ย
ค่อนข้ำงชัดเจน 
2. มีควำมสำมำรถท ำงำน
ได้บรรลุตำมเป้ำหมำย
และพัฒนำงำนตนเอง 
3. มีกำรพัฒนำเว็บไซต์
ของส ำนักประกนั
คุณภำพให้มีข้อมูลที่
เชื่อมต่องำนประกนั
คุณภำพเป็นอย่ำงด ี

1. ควรขยำยงำนดำ้น
สำรสนเทศให้
ครอบคลุมสำรสนเทศ
ของระบบประกนั
คุณภำพทุก
องค์ประกอบ 
2. ควรพิจำรณำกำร
สื่อสำรให้ทุกหน่วยงำน
ได้รับทรำบสำรสนเทศ
โดยทั่วกัน 
3. ยังไม่เห็นควำม
เชื่อมโยงกับฝำ่ยอื่นๆ 
ยกเว้นฝ่ำยตรวจสอบ 

1. ต้องกำรเห็นกำรท ำงำนที่เชื่อมโยงกัน เชน่ กำรจัด
อบรมก็ต้องเก่ียวข้องกับอีก 3 ฝ่ำย 
2. ควรเร่งรีบถ่ำยทอดตัวบ่งชี้ลงไปให้หน่วยปฏบิัติให้
ทรำบและทันเวลำ 
3. ควรรวบรวมรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรกิจกรรมต่ำงๆ ลงไว้ในแผ่นบนัทึกข้อมูลของฝ่ำย
และของส ำนักฯ 
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หน่วยงำน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ำยพฒันำ
และ
ฝึกอบรม 

1. บุคลำกรมีศักยภำพสูง 
มีควำมตั้งใจในกำร
ท ำงำนและมีกำรท ำงำน
เป็นทีม WORK มีกำร
เรียนรู้ร่วมกัน 
2. มีกำรด ำเนินงำนอย่ำง
เป็นระบบตำม
กระบวนกำร PDCA ที่
ชัดเจน 
3.  มีเป้ำหมำยกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนและ
สำมำรถบรรลุเปำ้หมำย
ได้ดีมำก 

1. ควรมีกำรทบทวน
กระบวนกำร
ด ำเนินงำนนี้ เห็นว่ำ
ควรมีกำรพัฒนำ
ปรับปรุง เพื่อลด
ขั้นตอน ลดระยะเวลำ 
ฯลฯ 

1.  ควรให้ข้อมูลป้อนกลับหน่วยงำน เร่ือง ผู้เข้ำอบรม/
สัมมนำ เพื่อหน่วยงำนสำมำรถน ำไปอ้ำงอิงได้ 
2. ควรเพิ่มกำรประชำสัมพนัธ์ควำมคืบหนำ้ในกำรพัฒนำ
ตัวบ่งชี้ให้กับหน่วยงำนโดยผ่ำนทำงผู้รบัผิดชอบด้ำน
ประกันคุณภำพของหน่วยงำน (ใช้ group mail) 
3. ควรจัดเก็บข้อมูลควำมรู้จำกกำรอบรม และเอกสำร
ต่ำงๆ ให้เป็นระบบโดยเก็บทั้งในรูปแบบ CD/DVD และ 
External Hard disk เพื่อเป็นคลังควำมรู้ของส ำนัก
ประกันคุณภำพ  

4.  ควรหำแนวทำงจัดท ำหลักสตูรอบรมเลขำนุกำรฯ  
ให้เป็นหลักสูตรที่เปิดอบรมบุคคลภำยนอก เพื่อเป็นช่อง
ทำงกำรสรำ้งรำยได ้
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บทที่ 4  
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุง 

 ตำมท่ีมหำวิทยำลัย ได้ประเมินคุณภำพภำยในส ำนักประกันคุณภำพ ตำมรอบปีกำรศึกษำ 2552 เมื่อวันที่ 1 – 
2 กรกฎำคม 2553 นั้น ส ำนักประกันคุณภำพ ได้จัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำปรับปรุงฯ  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด จ ำนวน 18 
กิจกรรม ได้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ ำนวน 17 กิจกรรม และก ำลังด ำเนินกำร 1 กิจกรรม 
รำยละเอียดดังนี้ 
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4.1 แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ (สปค.01) 

แผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
ส ำนักประกันคุณภำพ 

รำยงำน ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2553 
 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะห์ตนเอง 3. แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำม

รอบ
ปีงบประมำณ 

2553 

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งำน 

องค์ประกอบท่ี 1                   

1. ควรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในกำร
จัดท ำแผนโดยเฉพำะในกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผน 
  

บุคลำกรยังมีควำมเข้ำใจในกำร
จัดท ำแผนยุทธศำสตร์/แผนงำน
ท่ีไม่ชัดเจน 

ประสำนควำม
ร่วมมือกับกอง
แผนงำน 

1.1 โครงกำรพัฒนำ
บุคลำกร มก.ด้ำนแผน
และกำรพัฒนำองค์กร 

กำรเชื่อมโยงแผน
ยุทธศำสตร์โดยใช้ Balance 
Scorecard และแผนกำร
ก ำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 

ร้อยละของ
บุคลำกรท่ีมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำร
จัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ที่
เพิ่มขึ้น 

ก.ย.53  130,000  ผอ.ส ำนักฯ
,ผอ.กอง
แผนงำน 

ฝ่ำยพัฒนำฯ
ร่วมกับกอง
แผนงำน 

    1.2 โครงกำรจัดท ำแผน
ของส ำนักประกัน
คุณภำพ 

1. กำรวิเครำะห์ SWOT 
ของส ำนักฯ 

ต.ค.-พ.ย.53   ผอ.ส ำนักฯ บุคลำกร
ส ำนักฯ 

      2. กำรจัดท ำแผนงำนส ำนักฯ           

      3. กำรจัดท ำแผนงำนของแต่
ละฝ่ำย 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะห์ตนเอง 3. แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำม

รอบ
ปีงบประมำณ 

2553 

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งำน 

2. ควรมีแผนพัฒนำบุคลำกรใน
ภำพรวมของส ำนักฯให้ชัดเจนท้ัง
แผนระยะสั้นและระยะยำว พร้อม
งบประมำณ และแจ้งให้บุคลำกร
ได้รับทรำบโดยท่ัวกัน 
 

ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมเสนอควำม
ต้องกำรในกำรพัฒนำตนเอง 

    จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร
เสนอควำมเห็นชอบต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักฯ 

บุคลำกรมีโอกำส
พัฒนำควำมรู้ตำม
แผนระยะสั้น
อย่ำงน้อยปีละ2 
ครั้ง/คน 

ต.ค.-ธ.ค.53   ผอ.ส ำนักฯ บุคลำกร
ส ำนักฯ 

องค์ประกอบท่ี 2                   

3. ควรมีกำรสรุปประเด็นของ
โครงกำร/กิจกรรมท่ีเป็นควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรให้ชัดเจน  
 และเป็นระบบ เพื่อน ำไปสู่กำร
จัดท ำแผน และด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินท่ี
ก ำหนด 

มีกำรสอบถำมควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอใน
แบบสอบถำมท้ำยกิจกรรมท่ี
ด ำเนินกำรและแบบสอบถำม
ภำพรวมประจ ำปี แต่กำร
รวบรวมสรุปวิเครำะห์ควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำรอำจจะ
ยังไม่เป็นระบบ 

กำรให้บริกำร
ท่ีเน้น
ผู้รับบริกำร
เป็นส ำคัญ 

มีรำยงำนสรุปควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร
ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรก ำหนดแผนงำน 

มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรของทุกฝ่ำย 

มีประเด็นท่ี
ด ำเนินงำนตำม
ควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำร
อย่ำงน้อยฝ่ำยละ 
3 ประเด็น 

ต.ค.53        -    ผอ.ส ำนักฯ ทุกฝ่ำย 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะห์ตนเอง 3. แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำม

รอบ
ปีงบประมำณ 

2553 

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งำน 

4. กำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ข้อ 5 
“ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมมีกำร
น ำควำมรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้มี
ค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5” เป็นกำรประเมิน
ควำมคำดหวัง ไม่ใช่กำรน ำไปใช้
งำนจริง ดังน้ันจึงควรปรับเกณฑ์
ประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

เนื่องจำกกำรประเมินกำรน ำ
ควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ ต้องทิ้ง
ช่วงเวลำประเมินและเป็นกำร
ประเมินท่ียำกท่ีจะได้ข้อมูลจึงใช้
ควำมคำดหวังเป็นข้อมูลเบื้องต้น
เพื่อสะท้อนควำมคิดเห็นของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

ยังคงใช้เป็น
ข้อก ำหนดเพื่อ
ประเมินใน
เบื้องต้น 

  แบบประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
สัมมนำฯ 

มีค่ำเฉลี่ยระดับ
ควำมคิดเห็น ท่ี
3.51 คะแนน ขึ้น
ไป 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

       -    หน.ฝ่ำยทุก
ฝ่ำย 

บุคลำกรใน
ฝ่ำย 

5. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 ระดับ 6  “มีกำร
ติดตำม และสรุปผลกำรติดตำม
แผนพัฒนำปรับปรุงฯ น ำเสนอ
ผู้บริหำรรับทรำบภำยใน 2 เดือน 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 จำกทุก
หน่วยงำนท่ีรับประเมิน” เป็นกำร
ด ำเนินท่ีไม่อยู่ในกำรควบคุมของ
ส ำนัก ท่ีจะท ำให้ส ำเร็จผลได้ ดังน้ัน
ควรก ำหนดเกณฑ์ที่เป็นกำรด ำเนิน
ของส ำนักโดยแท้จริง 

  ปรับเกณฑ์
เหลือ 5 ระดับ 
โดยพิจำรณำ
เกณฑ์ประเมิน 
ท่ีสำมำรถ
ด ำเนินงำนอยู่
ในกำรควบคุม
ของส ำนักฯ 

    ระดับควำมส ำเร็จ
ของกระบวนกำร
ประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

         -    หน.ฝ่ำย
ตรวจสอบ 

ฝ่ำย
ตรวจสอบ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะห์ตนเอง 3. แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำม

รอบ
ปีงบประมำณ 

2553 

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งำน 

6. ควรก ำหนดรูปแบบกำร
ประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และ
กำรรำยงำนผลให้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันทุกฝ่ำย  เพื่อให้เป็นระบบ
หรือบรรทัดฐำนเดียวกันท้ังส ำนัก 
และเป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำน
อื่นๆ 

กำรประเมินผลโครงกำร/
กิจกรรมของแต่ละฝ่ำยยังไม่เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

ให้หัวข้อกำร
ประเมินควำม
พึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร 
และกำรแปล
ควำมหมำยผล
กำรประเมิน 5 
ระดับตำม
แนวทำงของ
สกอ. 

- กำรประชุมพิจำณำแนว
ทำงกำรประเมินฯโดย
บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วม 

กำรประเมินผล
โครงกำร/
กิจกรรมของ
ส ำนักฯมีรูปแบบ
ท่ีชัดเจน และเป็น
แนวทำงเดียวกัน 

ก.ย.-ต.ค.53        -    ผอ.ส ำนักฯ บุคลำกร
ส ำนักฯ 

7. ควรสืบสำนปฏิสัมพันธ์กับผู้
ประเมินคุณภำพภำยในของ มก. ท่ี
เคยปฏิบัติหน้ำท่ีผู้ประเมินอย่ำง
สม่ ำเสมอและต่อเน่ือง ด้วยกำรแจ้ง
ข่ำว กิจกรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำท่ี
เป็นปัจจุบัน 

  รวบรวมข้อมูล
ของผู้ประเมิน
จนถึงปัจจุบัน
เพื่อแจ้งให้ทุก
ฝ่ำยน ำไปใช้
ในกำรแจ้ง
ข่ำวกิจกรรม
ต่ำงๆให้ผู้
ประเมินทุก
ท่ำนรับทรำบ 

  1) ส่งจดหมำยข่ำวส ำนัก
ประกันคุณภำพประจ ำเดือน 
2) ส่งข่ำวสำรผ่ำนระบบ 
E-mail  
3) เชิญเข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำในรำยกำร
ต่ำงๆ 

มีกำรส่งข้อมูล
ข่ำวสำรให้
กรรมกำรประเมิน
ฯ ทรำบ อย่ำง
น้อยปีละ 6 ครั้ง 

ต.ค53-ก.ย.
54 

       -    ผอ.ส ำนัก ฝ่ำยวิเครำะห์ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะห์ตนเอง 3. แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำม

รอบ
ปีงบประมำณ 

2553 

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งำน 

8. กำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำน
คุณภำพ ควรจัดให้มีกำรเยี่ยม
หน่วยงำนอื่นนอกเหนือจำก
หน่วยงำนท่ีได้รับรำงวัลคุณภำพ  
เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรประกัน
คุณภำพ 

เห็นควรจัดกิจกรรมตำม
ข้อเสนอแนะเพื่อสร้ำงก ำลังใจ
และเกิดเครือข่ำยผู้ท ำงำน
ประกันคุณภำพ 

จัดกิจกรรม
เยี่ยมเยือน
หน่วยงำน
ภำยในมก.ใน
วิทยำเขต
ต่ำงๆ 

โครงกำรเยี่ยมบ้ำน
คุณภำพหน่วยงำนอื่น
ภำยในมหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ 

  ระดับควำมพึง
พอใจของ
ผู้บริหำร/
ผู้บังคับบัญชำต่อ
บุคลำกรท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ 
กิจกรรมต่ำงๆ
ของส ำนักฯ 

พ.ย.53-ม.ค.
54 

       -    ผอ.ส ำนัก ฝ่ำย
ตรวจสอบ 

องค์ประกอบท่ี 3                   

9. ผู้บริหำรควรปรับปรุงวิธีกำรใน
กำรน ำผลกำรประเมินฯ มำใช้ใน
กำรปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร 

  มีกำรปรึกษำกับ
คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 
เพื่อหำแนว
ทำงแก้ไข 

  โครงกำรสัมมำทิฐิ            -    ผอ.ส ำนัก ฝ่ำยบริหำรฯ 

10. ควรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำร
พัฒนำหน่วยงำนสู่องค์กำรเรียนรู้ 

เนื่องจำกส ำนักฯ มีภำระงำนมำก
ส่งผลให้ขำดกำรรวบรวมองค์
ควำมรู้ท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรท่ี
ชัดเจน 

  โครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) 3 เดือนต่อ 
1 ครั้ง 

ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

มีกำรรวบรวม
องค์ควำมรู้ 3 
เรื่อง 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

       -    ผอ.สปค. ทุกฝ่ำย 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะห์ตนเอง 3. แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำม

รอบ
ปีงบประมำณ 

2553 

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งำน 

11. ควรน ำผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจในกำรท ำงำนของบุคลำกร
ของส ำนักฯเสนอต่อคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯเพื่อขอควำมคิดเห็น 
และเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุก
ระดับได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
แนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำ
เพื่อให้ดีขึ้น 

  เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 

  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ 
ส ำนักฯ 

 ข้อเสนอแนะ
จำก
คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนัก 

         -    กรรมกำร
ประจ ำ
ส ำนักฯ  

 ผอ.และทุก
ฝ่ำย 

12. ควรพัฒนำองค์กรควบคู่ขนำน
ไปกับกำรพัฒนำงำน 

จัดท ำ Balance Scorecard 
และ Swot Analysis 

  โครงกำรสัมมำทิฐิจัดท ำ
แผนของส ำนักฯ 

กรรมกำรประจ ำส ำนักและ
บุคลำกรร่วมกันระดมสมอง 
  

มีกำรก ำหนดแผน
ท่ียุทธศำสตร์ของ
ส ำนักฯ 
  

พ.ย.53   40,000  กรรมกำร
ประจ ำ
ส ำนักฯ  

บุคลำกร
ส ำนักฯ 

ส ำนักฯ มีกำรจัดกิจกรรมจ ำนวน
มำกให้กับบุคลำกร มก.และ
ส่งเสริมให้บุคลำกรส ำนักฯเข้ำ
ร่วม อีกท้ังยังสนับสนุนให้
บุคลำกรส ำนักฯ เข้ำร่วมประชุม 
สัมมนำ และศึกษำดูงำน
ภำยนอก 

  โครงกำร KM-QA ต.ค.53-ก.ย.
54 

  15,000  ผอ.สปค. บุคลำกร
ส ำนักฯ 

องค์ประกอบที่ 4                   
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะห์ตนเอง 3. แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำม

รอบ
ปีงบประมำณ 

2553 

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งำน 

13. ควรปรับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำมควำมจ ำเป็น
เหมำะสม เช่น ถ้ำมีแผนพัฒนำ
บุคลำกรท่ีชัดเจน ก็เสนอขอปรับ
เพิ่มงบประมำณในส่วนน้ี และตัด
งบประมำณในส่วนอื่นท่ีไม่จ ำเป็น
ออก เป็นต้น  

มีกำรด ำเนินกำรอยู่แล้วโดยมี
งบประมำณจัดสรรไว้ในกรณีท่ี
งบหมดก็ได้จัดสรรตำมควำม
เหมำะสมท้ังนี้ส่วนใหญ่จะท ำได้
ใช้ในปลำยปีงบประมำณ 

พิจำรณำตำม
ควำมจ ำเป็น
และควำม
เหมำะสมตำม
ประเด็นหัวข้อ
กำรพัฒนำ
บุคลำกรท่ีตรง
กับกำรท ำงำน
เป็นส ำคัญ 

  ส่งบุคลำกรทุกฝ่ำยพัฒนำ
ตนเองตำมควำมเหมำะสม 

ทุกฝ่ำยมีโอกำส
ใช้งบประมำณใน
กำรพัฒนำ
บุคลำกร 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

  30,000  ผอ.ส ำนัก ฝ่ำยบริหำรฯ 

14. กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
เพื่อกำรตัดสินใจควรมีกำรรำยงำน
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วย 

ยังขำดรำยละเอียดกำรจัดท ำ
รำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินเชิง
เปรียบเทียบ 

จัดท ำรำยงำน
ข้อมูลทำง
กำรเงินเชิง
เปรียบเทียบ 

มีกำรรำยงำนข้อมูลทำง
กำรเงินเชิงเปรียบเทียบ
เสนอในกำรประชุม
บุคลำกร 

จัดท ำเอกสำรข้อมูลทำง
กำรเงินท่ีใช้บริหำรงำน
ภำยในส ำนักฯ และ
เปรียบเทียบงบประมำณใน
กำรของบประมำณในปี
ถัดไป 

มีกำรวิเครำะห์
ทำงกำรเงินทุก
ไตรมำส 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

       -    ผอ.ส ำนักฯ ฝ่ำยบริหำรฯ 

15. ควรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ีใน
กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

บุคลำกรยังมีควำมเข้ำใจในกำร
วิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่ไม่
ถูกต้อง 

ประสำนควำม
ร่วมมือกับกอง
คลัง 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
มก.ด้ำนกำรเงินและบัญชี 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
และกำรจัดกำรเชิง
ประสิทธิภำพ-ประสิทธิผล 

ร้อยละของ
บุคลำกรท่ีมี
ควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
วิเครำะห์ต้นทุน
ต่อหน่วยเพิ่มขึ้น 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

 100,000  ผอ.ส ำนักฯ
,ผอ.กองคลัง 

ฝ่ำยพัฒนำฯ
ร่วมกับกอง

คลัง 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. กำรวิเครำะห์ตนเอง 3. แนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงกำรที่
สอดคล้องกับแนว

ทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมท่ีสอดคล้อง
กับโครงกำร 

4. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลำ
ด ำเนินกำรตำม

รอบ
ปีงบประมำณ 

2553 

6. 
งบประมำณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบัติ 
งำน 

องค์ประกอบท่ี 5                   

16. ผู้บริหำรและบุคลำกรควรให้
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้
ด้ำนประกันคุณภำพ เพื่อร่วม
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักฯ 

มีกำรสนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมเสริมควำมรู้อย่ำง
สม่ ำเสมอ แต่ส่วนใหญ่ติดภำรกิจ
ท่ีส ำคัญ จึงท ำให้ต้องขำดกำรเข้ำ
ร่วม 

ส่งบุคลำกร
เข้ำร่วมทุก
ครั้ง โดยให้มี
คนท ำงำน
ทดแทนกันได้ 

    บุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมพัฒนำ
ควำมรู้ เรื่อง 
ประกันคุณภำพ
อย่ำงน้อยปีละ 3 
ครั้ง 

ต.ค.54-ก.ย.
54 

       -    ผอ.ส ำนักฯ บุคลำกร
ส ำนักฯ 

17. หลักฐำนท่ีน ำมำแสดง เช่น 
รำยงำนกำรประชุม ควรมีกำรลง
นำมของผู้รับผิดชอบตรวจ/จด
บันทึกรำยงำนกำรประชุม 

ขำดกำรแสดงหลักฐำนลง
รำยนำมผู้รับผิดชอบกำรประชุม 

เก็บรวมรวม
หลักฐำน
รำยงำนกำร
ประชุมท่ีมีผู้
เซ็นต์ก ำกับ 

- มีกำรตรวจสอบรำยงำนกำร
ประชุมก่อนส่งออก 

รำยงำนกำร
ประชุมทุกฉบับมี
กำรลงนำมผู้
บันทึกกำรประชุม 

เม.ย.-พ.ค.54        -    หน.ฝ่ำย
บริหำร 

ฝ่ำยบริหำรฯ 

องค์ประกอบท่ี 6                   
18.ควรเลือกกระบวนกำรรักษำ
มำตรฐำนระยะเวลำและกำรลด
ระยะเวลำกำรให้บริกำรให้
เหมำะสม 

เนื่องจำกตัวบ่งชี้เป็นเรื่องของ
กำรลดรอบระยะเวลำจึง
ก ำหนดให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 

ทบทวน
กระบวนกำรรักษำ
มำตรฐำน
ระยะเวลำและกำร
ลดระยะเวลำกำร
ให้บริกำรให้ชัดเจน 

  มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ
ทบทวนกระบวนกำร 

มีกระบวนงำนท่ี
สำมำรถรักษำ
มำตรฐำน 2 
กิจกรรม 

ม.ค.-มี.ค.54        -    ผอ.ส ำนักฯ ทุกฝ่ำย 
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4.2 กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินฯ รอบปีกำรศึกษำ 2552 (สปค.02) 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2552 
ส ำนักประกันคุณภำพ 

รำยงำน ณ วันที่ 13 มิถนุำยน 2554 
 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมกิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร 

8. งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบตัิงำน 

องค์ประกอบท่ี 1                  

1. ควรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในกำรจัดท ำ
แผนโดยเฉพำะในกำรก ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของแผน 
  
  

ประสำนควำมร่วมมือ
กับกองแผนงำน 
  
  
  

1.1 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
มก.ด้ำนแผนและกำรพัฒนำ
องค์กร 
1.2 โครงกำรจัดท ำแผนของ
ส ำนักประกันคุณภำพ 

กำรเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์โดยใช้ 
Balance Scorecard และ
แผนกำรก ำหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 
1. กำรวิเครำะห์ SWOT ของ 
ส ำนักฯ 
2. กำรจัดท ำแผนงำนส ำนักฯ 
3. กำรจัดท ำแผนงำนของแต่ละ
ฝ่ำย 

ร้อยละของบุคลำกร
ท่ีมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ท่ี
เพิ่มขึ้น 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

  
  
  

      100  
  
  
  

 ใช้งบประมำณ
กองแผนงำน  

ผอ.ส ำนักฯ
,ผอ.กอง
แผนงำน 

ฝ่ำยพัฒนำฯ
ร่วมกับกอง
แผนงำน 

    61,371.50  
  
  

ผอ.ส ำนักฯ 
  
  

บุคลำกร
ส ำนักฯ 

  

2. ควรมีแผนพัฒนำบุคลำกรในภำพรวม
ของส ำนักฯให้ชัดเจนท้ังแผนระยะสั้นและ
ระยะยำว พร้อมงบประมำณ และแจ้งให้
บุคลำกรได้รับทรำบโดยท่ัวกัน 

    จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรที่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
บุคลำกร 

บุคลำกรมีโอกำส
พัฒนำควำมรู้ตำม
แผนระยะสั้นอย่ำง
น้อยปีละ2 ครั้ง/คน 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.ส ำนักฯ บุคลำกร
ส ำนักฯ 



105 

 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมกิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร 

8. งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบตัิงำน 

องค์ประกอบท่ี 2                  

3. ควรมีกำรสรุปประเด็นของโครงกำร/
กิจกรรมท่ีเป็นควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรให้ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อ
น ำไปสู่กำรจัดท ำแผน และด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประเมินท่ีก ำหนด 

กำรให้บริกำรท่ีเน้น
ผู้รับบริกำรเป็นส ำคัญ 

มีรำยงำนสรุปควำมต้องกำร
ของผู้รับบริกำรไว้เป็นข้อมูล
พื้นฐำนในกำรก ำหนดแผนงำน 

มีกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรของทุกฝ่ำย 

มีประเด็นท่ี
ด ำเนินงำนตำมควำม
ต้องกำรของ
ผู้รับบริกำรอย่ำง
น้อย 4 ประเด็น 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.ส ำนักฯ ทุกฝ่ำย 

4. กำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 ข้อ 5 
“ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมมีกำรน ำ
ควำมรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อย
กว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5” เป็นกำร
ประเมินควำมคำดหวัง ไม่ใช่กำรน ำไปใช้
งำนจริง ดังน้ันจึงควรปรับเกณฑ์ประเมิน
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ยังคงใช้เป็นข้อก ำหนด
เพื่อประเมินใน
เบื้องต้น 

  แบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสัมมนำฯ 

มีค่ำเฉลี่ยระดับ
ควำมคิดเห็น ท่ี3.51 
คะแนน ขึ้นไป 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - หน.ฝ่ำยทุก
ฝ่ำย 

บุคลำกรใน
ฝ่ำย 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมกิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร 

8. งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบตัิงำน 

5. กำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 
2.7 ระดับ 6  “มีกำรติดตำม และสรปุผล
กำรติดตำมแผนพัฒนำปรับปรุงฯ น ำเสนอ
ผู้บริหำรรับทรำบภำยใน 2 เดือน ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80 จำกทุกหน่วยงำนท่ีรับ
ประเมิน” เป็นกำรด ำเนินท่ีไม่อยู่ในกำร
ควบคุมของส ำนัก ท่ีจะท ำให้ส ำเร็จผลได้ 
ดังน้ันควรก ำหนดเกณฑ์ที่เป็นกำรด ำเนิน
ของส ำนักโดยแท้จริง 

ปรับเกณฑ์เหลือ 5 
ระดับ โดยพิจำรณำ
เกณฑ์ประเมิน ท่ี
สำมำรถด ำเนินงำนอยู่
ในกำรควบคุมของ
ส ำนักฯ 

    ระดับควำมส ำเร็จ
ของกระบวนกำร
ประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - หน.ฝ่ำย
ตรวจสอบ 

ฝ่ำยตรวจสอบ 

6. ควรก ำหนดรูปแบบกำรประเมินผล
โครงกำร/กิจกรรม และกำรรำยงำนผลให้
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันทุกฝ่ำย  เพื่อให้
เป็นระบบหรือบรรทัดฐำนเดียวกันท้ัง
ส ำนัก และเป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำน
อื่นๆ 

ให้หัวข้อกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำร และกำร
แปลควำมหมำยผล
กำรประเมิน 5 ระดับ
ตำมแนวทำงของสกอ. 

- กำรประชุมพิจำณำแนวทำงกำร
ประเมินฯโดยบุคลำกรทุกคนมีส่วน
ร่วม 

กำรประเมินผล
โครงกำร/กิจกรรม
ของส ำนักฯมีรูปแบบ
ท่ีชัดเจน และเป็น
แนวทำงเดียวกัน 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.ส ำนักฯ บุคลำกร
ส ำนักฯ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมกิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร 

8. งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบตัิงำน 

7. ควรสืบสำนปฏิสัมพันธ์กับผู้ประเมิน
คุณภำพภำยในของ มก. ท่ีเคยปฏิบัติ
หน้ำท่ีผู้ประเมินอย่ำงสม่ ำเสมอและ
ต่อเนื่อง ด้วยกำรแจ้งข่ำว กิจกรรม หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำท่ีเป็นปัจจุบัน 

รวบรวมข้อมูลของผู้
ประเมินจนถึงปัจจุบัน
เพื่อแจ้งให้ทุกฝ่ำย
น ำไปใช้ในกำรแจ้งข่ำว
กิจกรรมต่ำงๆให้ผู้
ประเมินทุกท่ำน
รับทรำบ 

   1) ส่งจดหมำยข่ำวส ำนักประกัน
คุณภำพประจ ำเดือน 2) ส่งข่ำวสำร
ผ่ำนระบบE-mail 3) เชิญเข้ำร่วม
ประชุมสัมมนำในรำยกำรต่ำงๆ 

มีกำรส่งข้อมูล
ข่ำวสำรให้กรรมกำร
ประเมินฯ ทรำบ 
อย่ำงน้อยปีละ 6 
ครั้ง 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100      64,700.00  ผอ.ส ำนัก ฝ่ำยวิเครำะห์ 

8. กำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ควร
จัดให้มีกำรเยี่ยมหน่วยงำนอื่น
นอกเหนือจำกหน่วยงำนท่ีได้รับรำงวัล
คุณภำพ  เพื่อเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ในด้ำนกำรประกันคุณภำพ 
 

จัดกิจกรรมเยี่ยมเยือน
หน่วยงำนภำยในมก.
ในวิทยำเขตต่ำงๆ 

โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ
หน่วยงำนอื่นภำยใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

  ระดับควำมพึงพอใจ
ของผู้บริหำร/
ผู้บังคับบัญชำต่อ
บุคลำกรท่ีเข้ำร่วม
โครงกำรฯ กิจกรรม
ต่ำงๆของส ำนักฯ 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100    331,159.80  ผอ.ส ำนัก ฝ่ำยตรวจสอบ 

องค์ประกอบท่ี 3                  

9. ผู้บริหำรควรปรับปรุงวิธีกำรในกำรน ำ
ผลกำรประเมินฯ มำใช้ในกำรปรับปรุงกำร
บริหำรจัดกำร 

มีกำรปรึกษำกับ
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ เพื่อหำแนว
ทำงแก้ไข 

  โครงกำรสัมมำทิฐิ   ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.ส ำนัก ฝ่ำยบริหำรฯ 

10. ควรมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศในกำรพัฒนำ
หน่วยงำนสู่องค์กำรเรียนรู้ 

Learning by Doing 
& Sharing to 

โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(KM) 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

1. ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
กำรปฏิบัติหน้ำท่ีเลขำนุกำร

มีกำรรวบรวมองค์
ควำมรู้ 3 เรื่อง 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100    114,855.00  ผอ.สปค. ทุกฝ่ำย 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมกิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร 

8. งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบตัิงำน 

Sustainable คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 
    2. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน

คุณภำพภำยใน-ภำยนอก 
            

      3. กำรจัดท ำคู่มือประกันคุณภำพ 
และ SAR 

            

      4. กำรจัดท ำรำยงำนประกัน
คุณภำพ มก. 

            

      5. ปัญหำกำรประกันคุณภำพและ
แนวทำงกำรแก้ไข 

            

11. ควรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ในกำรท ำงำนของบุคลำกรของส ำนักฯ
เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักฯเพ่ือ
ขอควำมคิดเห็น และเปิดโอกำสให้
บุคลำกรทุกระดับได้มีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำ
เพื่อให้ดีขึ้น 

เข้ำที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนัก 
  
  

  
  
  

เสนอที่ประชุมกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักฯ 
  
  

ข้อเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักฯ 
  
  

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

  
  

      100  
  
  

- 
  
  

กก.ประจ ำ
ส ำนัก 

ผอ. สปค 
  

ผอ.       และ
ทุกฝ่ำย 

บุคลำกร
ส ำนักฯ 

  

12. ควรพัฒนำองค์กรควบคู่ขนำนไปกับ
กำรพัฒนำงำน 

  โครงกำรสัมมำทิฐิจัดท ำแผน
ของส ำนักฯ 

กรรมกำรประจ ำส ำนักและ
บุคลำกรร่วมกันระดมสมอง 

มีกำรก ำหนดแผนท่ี
ยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักฯ 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100      61,371.50  กก.ประจ ำ
ส ำนัก 

บุคลำกร
ส ำนักฯ 

องค์ประกอบท่ี 4                  
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมกิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร 

8. งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบตัิงำน 

13. ควรปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ตำมควำมจ ำเป็นเหมำะสม เช่น ถ้ำมี
แผนพัฒนำบุคลำกรที่ชัดเจน ก็เสนอขอ
ปรับเพ่ิมงบประมำณในส่วนน้ี และตัด
งบประมำณในส่วนอื่นท่ีไม่จ ำเป็นออก 
เป็นต้น  

พิจำรณำตำมควำม
จ ำเป็นและควำม
เหมำะสมตำมประเด็น
หัวข้อกำรพัฒนำ
บุคลำกรท่ีตรงกับกำร
ท ำงำนเป็นส ำคัญ 

  ส่งบุคลำกรทุกฝ่ำยพัฒนำตนเอง
ตำมควำมเหมำะสม 

ทุกฝ่ำยมีโอกำสใช้
งบประมำณในกำร
พัฒนำบุคลำกร 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100      44,300.00  ผอ.ส ำนัก ฝ่ำยบริหำรฯ 

14. กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อกำร
ตัดสินใจควรมีกำรรำยงำนข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบด้วย 

จัดท ำรำยงำนข้อมูล
ทำงกำรเงินเชิง
เปรียบเทียบ 

มีกำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน
เชิงเปรียบเทียบเสนอในกำร
ประชุมบุคลำกร 

จัดท ำเอกสำรข้อมูลทำงกำรเงินท่ี
ใช้บริหำรงำนภำยในส ำนักฯ และ
เปรียบเทียบงบประมำณในกำรขอ
งบประมำณในปีถัดไป 

มีกำรวิเครำะห์ทำง
กำรเงินทุกไตรมำส 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.ส ำนักฯ ฝ่ำยบริหำรฯ 

15. ควรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำท่ีในกำร
วิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ประสำนควำมร่วมมือ
กับกองคลัง 

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรมก.
ด้ำนกำรเงินและบัญชี 

กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย และ
กำรจัดกำรเชิงประสิทธิภำพ-
ประสิทธิผล 

ร้อยละของบุคลำกร
ท่ีมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำร
วิเครำะห์ต้นทุนต่อ
หน่วยเพิ่มขึ้น 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

       50  - ผอ.ส ำนักฯ
ผอ.กองคลัง 

ฝ่ำยพัฒนำฯ
ร่วมกับกอง

คลัง 

องค์ประกอบท่ี 5                  

16. ผู้บริหำรและบุคลำกรควรให้
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำน
ประกันคุณภำพ เพื่อร่วมเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ 

ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมทุก
ครั้ง โดยให้มีคนท ำงำน
ทดแทนกันได้ 

    บุคลำกรเข้ำร่วม
กิจกรรมพัฒนำ
ควำมรู้ เรื่อง ประกัน
คุณภำพอย่ำงน้อย 
ปีละ 3 ครั้ง 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.ส ำนักฯ บุคลำกร
ส ำนักฯ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทำงกำรแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

3. โครงกำรที่สอดคล้องกับ
แนวทำงกำรแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
โครงกำร 

5. ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ (KPI) 
ของแนวทำงกำร
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลกำร
ด ำเนินงำน

ตำมกิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลส ำเร็จ

ของ
โครงกำร 

8. งบประมำณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้ก ำกับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบตัิงำน 

17. หลักฐำนท่ีน ำมำแสดง เช่น รำยงำน
กำรประชุม ควรมีกำรลงนำมของ
ผู้รับผิดชอบตรวจ/จดบันทึกรำยงำนกำร
ประชุม 

เก็บรวมรวมหลักฐำน
รำยงำนกำรประชุมท่ีมี
ผู้เซ็นต์ก ำกับ 

- มีกำรตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
ก่อนส่งออก 

รำยงำนกำรประชุม
ทุกฉบับมีกำรลงนำม
ผู้บันทึกกำรประชุม 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - หน.ฝ่ำย
บริหำร 

ฝ่ำยบริหำรฯ 

องค์ประกอบท่ี 6                  

18.ควรเลือกกระบวนกำรรักษำมำตรฐำน
ระยะเวลำและกำรลดระยะเวลำกำร
ให้บริกำรให้เหมำะสม 

ทบทวนกระบวนกำร
รักษำมำตรฐำน
ระยะเวลำและกำรลด
ระยะเวลำกำร
ให้บริกำรให้ชัดเจน 

  มีกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำทบทวน
กระบวนกำร 

มีกระบวนงำนท่ี
สำมำรถรักษำ
มำตรฐำน 2 
กิจกรรม 

ด ำเนินกำร
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.ส ำนักฯ ทุกฝ่ำย 
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บทที่ 5  
รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2553 

 

5.1  บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร (Executive Summary) 
รำยงำนนี้เป็นกำรสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของส ำนักประกันคุณภำพ ประจ ำปี 2554 ตำม

กระบวนกำรในระบบประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งด ำเนินกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระหว่ำง
วันที่ 30 มิถุนำยน - 1 กรกฎำคม 2554 โดยคณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม 
ประธำนกรรมกำร คุณพิชิตชัย ผ่องอุดม รองประธำนกรรมกำร  คุณอัจฉรำ เฮียงโฮม กรรมกำร  คุณณัฐธิภำ เค็งสม 
กรรมกำรและเลขำนุกำร และคุณธนำภรณ์ ฉิมแพ ผู้ช่วยเลขำนุกำร ได้ประเมินคุณภำพจำกรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง (SAR) ตำมรอบปีกำรศึกษำ 2553 (1 มิถุนำยน 2553 - 31 พฤษภำคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
จำกกำรเยี่ยมชม และกำรสัมภำษณ์ 

ส ำหรับผลกำรประเมินฯ พบว่ำ ส ำนักประกันคุณภำพ มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ 6 องค์ประกอบ และมีกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้กำรประเมิน จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงำนประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.57 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.49 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 

 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
 ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผน
ด ำเนินกำร   

5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 3.80 3.80 ดี ดี 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  4.60 4.40 ดีมำก ดี 
องค์ประกอบที่ 4  กำรเงินและงบประมำณ 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.57 4.49 ดีมำก ดี 
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 ส ำหรับกำรประเมินคุณภำพภำยในครั้งนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนมีกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ
มำกยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 ภำพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีวิธีกำรจัดหำเงินรำยได้เพ่ิมเติมมำชดเชยกับงบประมำณที่ถูกตัดทอนโดยอำศัยภำรกิจหลักของ

หน่วยงำน 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน ไม่สอดคล้องและสะท้อนให้เห็นถึงจุดหมำย
หรือผลที่ต้องกำรของแต่ละภำรกิจ 

2. ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE-QA Online) ยัง ไม่
ครอบคลุมถึงระดับส ำนัก สถำบัน 

3. ขำดข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถ (Competency) ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคน ท ำให้
แผนพัฒนำบุคลำกรยังไม่สมบูรณ์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1. ควรมีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนให้สอดคล้อง

และสำมำรถชี้น ำให้เห็นถึงจุดหมำยที่ต้องกำรของแต่ละภำรกิจ 
2. ควรพัฒนำหรือจัดหำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE-

QA Online) ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้กับหน่วยงำนระดับส ำนัก สถำบัน ของมหำวิทยำลัย 
3. ควรน ำระบบกำรประเมินสมรรถนะมำใช้เพ่ือหำข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถ (Competency) ที่

จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคน แล้วน ำไปใช้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีควำม
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. กำรด ำเนินงำนของส ำนักประกันคุณภำพควรเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงำนอ่ืนในมหำวิทยำลัย     ที่

ด ำเนินงำนสอดคล้องตำมตัวบ่งชี้ในคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ 
2. ควรมีกำรด ำเนินงำน/สรรหำบุคลำกรให้ครบตำมต ำแหน่งที่ปรำกฏในโครงสร้ำงกำรบริหำรของ

หน่วยงำน เพ่ือให้มีบุคลำกรเพียงพอกับภำรกิจของหน่วยงำน 
  
ข้อเสนอแนะระดับมหำวิทยำลัย 
 -  
นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
  - 



113 

 

5.2  ผลกำรประเมินรำยองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบคุณภำพ คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำร ผลผลิต รวม 

ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร ส ำนัก กรรมกำร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ 

ปณิธำน วัตถุประสงค์ 
และแผนด ำเนินกำร   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00 3.20 3.20 3.80 3.80 ด ี ดี 

องค์ประกอบท่ี 3  กำร
บริหำรและกำรจัดกำร  

5.00 5.00 4.50 4.25 - - 4.60 4.40 ดีมำก ดี 

องค์ประกอบท่ี 4  กำรเงิน
และงบประมำณ 

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบ
และกลไกกำรประกัน

คุณภำพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

องค์ประกอบท่ี 6  กำร
พัฒนำและปรับปรุงระบบ

ด ำเนินงำน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.78 4.67 3.80 3.80 4.57 4.49   

ผลกำรประเมิน ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดีมำก ดี   

 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักประกันคุณภำพ ในรอบปีกำรศึกษำ 2553 สำมำรถสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนรำยองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรำยองค์ประกอบคุณภำพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  
(ปีกำรศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

ประเมิน
พัฒนำกำร 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส ำนักประกันฯ กรรมกำร ส ำนักประกันฯ กรรมกำร ส ำนักฯ กรรมกำร ส ำนักฯ  กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนำกำร 
  ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรลุ x = ไม่มี

พัฒนำกำร 
คะแนนเฉลี่ยภำพรวมตำมตัวบ่งชี้ของ ส ำนัก (บังคับ 13 ตัวบ่งชี้)     2.996 4.569 4.492 11 0 8 0 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้     0.000 5.000 5.000 1 0 0 0 
1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน ข้อ N/A 8 8 7 8   -  5.000 5.000 / /  /   / 

องค์ประกอบท่ี 2  ภำรกิจหลัก     4.648 3.800 3.800 2 0 2 0 
2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงกำรบริกำร

ทำงวิชำกำรและวิชำชีพท่ีตอบสนอง
ควำมต้องกำรพัฒนำ เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชำติ 
และนำนำชำติต่อจ ำนวนบุคลำกร 

ร้อยละ 7 46.67 2 14.29 2 14.29 24.00 27.00 5.000 2.381 2.381 x  x  x x  
15 14 14 

2.2 ระดับควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ค่ำเฉลี่ย 7,039.60 3.94 9,133.09 4.02 8,992.78 4.02 3.70 4.00 3.944 4.018 4.018 /  /  /  /  
1,785 2,273 2,238 

2.3 ระดับควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำร
ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร 

ข้อ 5 5 5 5.00
% 

5.00
% 

5.000 5.000 5.000 / /   /  /  

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร     2.200 4.600 4.400 4 4 3 0 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  
(ปีกำรศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

ประเมิน
พัฒนำกำร 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส ำนักประกันฯ กรรมกำร ส ำนักประกันฯ กรรมกำร ส ำนักฯ กรรมกำร ส ำนักฯ  กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนำกำร 
  ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรลุ x = ไม่มี

พัฒนำกำร 
3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำ

หน่วยงำน และผู้บริหำรทุกระดับ
ของหน่วยงำน 

ข้อ N/A 7 6 5 6 0.000 5.000 4.000 /  / -  x  

3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ ข้อ 2 5 5 4 5 2.000 5.000 5.000 /  /   /  /  
3.3 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง ข้อ 5 5 5 5 6 4.000 4.000 4.000 /  /   /  /  
3.4 ระบบกำรพัฒนำบุคลำกร ข้อ N/A 5 5 6 7 0.000 4.000 4.000 x  /   -  x 
3.5 ร้อยละของบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำ

ควำมรู้ และทักษะวิชำชีพท้ังใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ 

ร้อยละ 15 100.00 14 100.00 14 100.00 100.00 100.00 5.000 5.000 5.000 /  /   /  /  
15 14 14 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ      5.000 5.000 5.000 2 2 2 2 
4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและ

งบประมำณ 
ข้อ 7 7 7 7 7 5.000 5.000 5.000 / /   /  / 

4.2 ร้อยละของกิจกรรมกำรให้บริกำรท่ีมี
กำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 32 100.00 26 100.00 18 100.00 100.00 100.00 5.000 5.000 5.000 / /   / /  
32 26 18 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ     0.000 5.000 5.000 1 1 1 1 
5.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน 
ข้อ N/A 9 9 7 8 0.000 5.000 5.000 / /  -   / 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน      4.000 5.000 5.000 1 1 1 1 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลกำรด ำเนินงำน (รอบปีกำรศึกษำ, ปีงบประมำณ, ปีปฏิทิน) เป้ำหมำย  
(ปีกำรศึกษำ) 

ผลกำรประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตำม
เป้ำหมำย  

ประเมิน
พัฒนำกำร 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 
  ส ำนักประกันฯ กรรมกำร ส ำนักประกันฯ กรรมกำร ส ำนักฯ กรรมกำร ส ำนักฯ  กรรมกำร 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนำกำร 
  ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหำร  (% หรือ

สัดส่วน) 
x = ไม่บรรลุ x = ไม่มี

พัฒนำกำร 
6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ

และปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
ข้อ 4 5 5 4 5 4.000 5.000 5.000 /  /  / /  

เหตุผลของกำรประเมินที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ผู้บริหำรยังไม่ได้น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรบริหำรงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมเกณฑ์มำตรฐำนข้อ 7  
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักประกันคุณภำพ องค์ประกอบที่ 1 ซึ่งเป็นองค์ประกอบ

ที่ค ำนึงถึงกำรด ำเนินงำนที่ต้องก ำหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับตำมปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และจุดเน้นของมหำวิทยำลัย ที่สนับสนุนภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำม
หลักกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ตลอดจนสอดคล้องกับบกรอบแผน
อุดมศึกษำระยะยำว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รวมทั้งแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนกำรก ำหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ ที่เปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกระดับ มีกำรถ่ำยทอด
วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก ำหนดและรับทรำบทั่วกันทั้งองค์กร มีกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนงำนที่หน่วยงำนก ำหนด จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ หน่วยงำนประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก 

 คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำน ไม่สอดคล้องและสะท้อนให้เห็นถึงจุดหมำยหรือ

ผลที่ต้องกำรของแต่ละภำรกิจ 
2. อัตลักษณ์ของหน่วยงำนไม่สะท้อนหรือบ่งบอกควำมเป็นตัวตนที่ต้องกำรเป็น 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงำนให้สอดคล้อง

และสำมำรถชี้น ำให้เห็นถึงจุดหมำยที่ต้องกำรของแต่ละภำรกิจ 
2. ควรมีกำรทบทวนและปรับปรุงกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของหน่วยงำนใหม่ ที่สำมำรถสะท้อนหรือบ่งบอก

ควำมเป็นตัวตนที่ต้องกำรเป็นได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรให้เกิดผล
ตำมท่ีก ำหนด 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักประกันคุณภำพ องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก ซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่มุ่งเน้นให้หน่วยงำนก ำหนดภำรกิจหลักให้สอดคล้องกับบทบำทและหน้ำที่ของหน่วยงำน โดยมุ่ง
สนับสนุนพันธกิจของมหำวิทยำลัยในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และกำรบริหำร จ ำนวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ หน่วยงำนประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 อยู่ในเกณฑ์
ระดับดี ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
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  คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. เป็นหน่วยงำนที่มีกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักที่ชัดเจน และมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงเข้มแข็ง โดยมีผล

ควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำรในระดับมำก 
2. บุคลำกรมีจิตบริกำร เต็มใจให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. เครื่องมือ (Software) ที่ช่วยในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพยังไม่ครอบคลุม 
2. ระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE-QA Online) ยัง ไม่

ครอบคลุมถึงระดับส ำนัก สถำบัน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรพัฒนำหรือจัดหำเครื่องมือที่ช่วยในกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพให้ครอบคลุม โดยเริ่มตั้งแต่

กำรจัดเก็บข้อมูล กำรสรุปผล และกำรน ำเสนอรำยงำน  
2. ควรพัฒนำหรือจัดหำระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ (CHE-QA 

Online) ที่สำมำรถน ำมำปรับใช้กับหน่วยงำนระดับส ำนัก สถำบัน ของมหำวิทยำลัย 

 แนวทำงเสริม 
1. ควรมีกำรจัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภำพของมหำวิทยำลัยอย่ำงสม่ ำเสมอ และให้ได้จ ำนวนครบ

ตำมเป้ำหมำย เพ่ือทดแทนและเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกรด้ำนกำรตรวจประเมินของมหำวิทยำลัย รวมถึงไม่
ควรจัดโครงกำรซ้ ำซ้อนในช่วงเวลำเดียวกัน ซึ่งอำจท ำให้มีผู้รับบริกำรอบรมไม่ได้ตำมเป้ำหมำย 

องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักประกันคุณภำพ องค์ประกอบที่ 3 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นให้มีกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี เน้นกำรกระจำยอ ำนำจ ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร กำร
พัฒนำบุคลำกรที่เป็นระบบและด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ หน่วยงำนประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.60 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ใน
เกณฑ์ ดี 

  คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 -  
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จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ขำดข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถ (Competency) ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคน ท ำให้

แผนพัฒนำบุคลำกรยังไม่สมบูรณ์ 
2.  แผนพัฒนำบุคลำกร ไม่มีเงื่อนเวลำก ำกับกำรไปพัฒนำของแต่ละคน ท ำให้ไม่สำมำรถบริหำร

แผนพัฒนำบุคลำกรได้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรน ำระบบกำรประเมินสมรรถนะมำใช้เพื่อหำข้อมูลเกี่ยวกับควำมสำมำรถ(Competency) ที่

จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำนของแต่ละคน แล้วน ำไปใช้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น 

2. ควรก ำหนดเงื่อนเวลำกำรไปพัฒนำของแต่ละคน เพื่อให้สำมำรถบริหำรแผนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ 
  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักประกันคุณภำพ องค์ประกอบที่ 4 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นระบบและกลไกในกำรจัดสรร กำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย กำรตรวจสอบกำรเงินและงบประมำณอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรวิเครำะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพื่อรำยงำนให้ผู้บริหำรทรำบ จ ำนวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ หน่วยงำน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก 

  คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีระบบกำรควบคุมและบริหำรจัดกำรกำรใช้งบประมำณท่ีได้รับอย่ำงประหยัด และมีประสิทธิภำพ

และประสิทธิผล 
2. มีวิธีกำรจัดหำเงินรำยได้เพ่ิมเติมมำชดเชยกับงบประมำณท่ีถูกตัดทอนโดยอำศัยภำรกิจหลักของ

หน่วยงำน 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. กำรนับรวมโครงกำร/กิจกรรมบริกำรของหน่วยงำนไม่ถูกต้องตำมเกณฑ์ควำมหมำยของโครงกำร/

กิจกรรมบริกำร รวมทั้งกำรค ำนวณและวิเครำะห์ต้นทุนของโครงกำรบริกำรยังไม่ครอบคลุมรำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดที่เกิดขึ้น 

2. กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำนล่ำช้ำท ำให้ไม่สำมำรถจัดส่งให้ผู้บริหำรและมหำวิทยำลัยได้
ตำมก ำหนดเวลำ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรทบทวนและท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมหมำยและเกณฑ์กำรนับโครงกำร/กิจกรรมบริกำรให้

ถูกต้อง รวมทั้งกำรค ำนวณและวิเครำะห์ต้นทุนในกำรด ำเนินกำรให้ครอบคลุมรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่
เกี่ยวข้อง นอกเหนือจำกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่จ่ำยจริง เช่น ค่ำเสื่อมรำคำของเครื่องมืออุปกรณ์/อำคำร 
สถำนที่ เป็นต้น เพ่ือสะท้อนให้เห็นต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง เพื่อเป็นแบบอย่ำงให้หน่วยงำน
อ่ืนๆ ของมหำวิทยำลัย 

2. ควรมีกำรทบทวนและปรับปรุงกระบวนกำร กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำนให้รวดเร็วขึ้น 
เพ่ือสำมำรถน ำเสนอต่อผู้บริหำรและมหำวิทยำลัยได้ทันตำมก ำหนดเวลำ 

 แนวทำงเสริม 
1. ควรปรับปรุงกำรน ำเสนอข้อมูลสถิติเก่ียวกับงบประมำณของหน่วยงำนที่ได้รับให้ถูกต้อง โดยเฉพำะ

ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณแผ่นดินที่ได้รับ ซึ่งไม่มีปรำกฏในปีงบประมำณ 2552 และ 2553 
 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
  กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักประกันคุณภำพ องค์ประกอบที่ 5 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นให้เกิดกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงทั่วถึง และกำรด ำเนินงำนตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
ภำยในที่มหำวิทยำลัยก ำหนดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสะท้อนให้เห็น
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรด ำเนินงำนจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ หน่วยงำน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก ส่วนผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก 

  คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1.  บุคลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ โดยมีกำรมอบหมำยควำมรับผิดชอบในตัว

บ่งชี้ และมีส่วนร่วมในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
  

 จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 

แนวทำงเสริม 
1. ส ำนักประกันคุณภำพควรเป็นหน่วยงำนกลำงที่จัดหำระบบที่ช่วยสนับสนุนในกำรเก็บข้อมูลพื้นฐำน

เพ่ือกำรประกันคุณภำพให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ น ำไปใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงทั่วทั้งมหำวิทยำลัย 
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องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน 
 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนภำพรวมของส ำนักประกันคุณภำพ องค์ประกอบที่ 6 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่
มุ่งเน้นกำรพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยใช้ผลกำรวิเครำะห์ปัญหำ และอุปสรรคในภำพรวมของ
องค์กรมำเป็นแนวทำงแก้ไข เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพของกำรด ำเนินงำนให้มำกข้ึน จนสำมำรถแข่งขันกับหน่วยงำน
ภำยนอกได้ จ ำนวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่ำ หน่วยงำนประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก ส่วน
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมำก 

  คณะกรรมกำรประเมินฯ มีกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ จำกผลกำรด ำเนินงำน
ในองค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีกำรน ำผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้รับบริกำรที่เกี่ยวข้อง มำประกอบกำรปรับปรุงกระบวนงำน

และจัดท ำเป็นรำยงำนกำรทบทวนปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

 

ข้อเสนอแนะ 
 - 
 

แนวทำงเสริม 

1. ควรมีกำรทบทวนกระบวนกำรปฏิบัติงำนในส่วนที่ยังไม่ได้ปรับปรุงให้ครบทุกกระบวนงำน 
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ภำคผนวก 
 

 

ภำคผนวกที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรประเมิน 

 

ภำคผนวกที่ 2 ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

ภำคผนวกที่ 3 ค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 2/2554   
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพ 

  

ภำคผนวกที่ 4 ค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ 1/2554 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนในระบบประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพ 
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ข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรประเมิน 
 

ข้อมูล
อ้ำงอิง
ส ำหรับ 

KPI 

รำยกำร หน่วย รอบปีของกำร
เก็บข้อมลู 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ส ำนัก/สถำบัน 

2552 2553 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผนงำน         

1.1 กระบวนกำรพัฒนำแผน ข้อ ปีงบประมำณ N/A 8 

องค์ประกอบท่ี 2 ภำรกิจหลัก         

2.1 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
ทั้งหมด 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ 7 2 

2.2 จ ำนวนกิจกรรมหรือโครงกำรบริกำรวิชำกำรที่มีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจ 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ปีกำรศึกษำ 33 24 

2.3 ระบบควำมส ำเร็จของกำรให้บริกำรที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้รับบริกำร  

ข้อ ปีกำรศึกษำ 5 5 

องค์ประกอบท่ี 3 กำรบริหำรและกำรจัดกำร         

3.1 ภำวะผู้น ำของคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำนและ
ผู้บริหำรทุกระดับของหน่วยงำน 

ข้อ ปีกำรศึกษำ N/A 7 

3.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู ้ ข้อ ปีกำรศึกษำ 2 5 

3.3 ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง ข้อ ปีกำรศึกษำ 5 5 

3.4 ระบบกำรพัฒนำบคุลำกร ข้อ ปีกำรศึกษำ N/A 5 

องค์ประกอบท่ี 4 กำรเงินและงบประมำณ         

4.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ ข้อ ปีงบประมำณ 7 7 

4.2 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรที่มีกำรวิเครำะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 

โครงกำร/
กิจกรรม 

ปีงบประมำณ 32 26 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ         

5.1  มีระบบและกลไกในกำรประกันคณุภำพกำรศึกษำภำยใน ข้อ ปีกำรศึกษำ N/A 9 

องค์ประกอบท่ี 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบด ำเนินงำน         

6.1 ระดับควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำและปรับปรุง
กระบวนกำรด ำเนินงำน 

ข้อ ปีกำรศึกษำ 4 5 
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ประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

......................................................... 

ตำมประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ลงวันที่ 29 กันยำยน 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ จ ำนวน 17 รำย และประกำศมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน 
2553 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ (แก้ไขเพ่ิมเติม) จ ำนวน 1 รำย โดยมีวำระ 2 ปี นั้น 

เนื่องจำกมีกำรแต่งตั้งผู้บริหำรชุดใหม่ตำมวำระอธิกำรบดี ดังนั้น เพ่ือให้กำรประกันคุณภำพภำยใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยอำศัยอ ำนำจตำมควำม ข้อ 8 แห่งระเบียบว่ำด้วยกำร
บริหำรส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ พ.ศ. 2548 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  จึงให้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ แทนชุดเดิมซึ่งประกำศเมื่อวันที่ 29 
กันยำยน 2552 โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

1. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ปรึกษำ 
2. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ที่ปรึกษำ 
3. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย ที่ปรึกษำ 
4. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล ที่ปรึกษำ 
5. รองอธิกำรบดีฝ่ำยอ ำนวยกำร ที่ปรึกษำ 
6. รองศำสตรำจำรย์บุญเรียง  ขจรศิลป์ ที่ปรึกษำ 
7. รองศำสตรำจำรย์กมลพรรณ นำมวงศ์พรหม ที่ปรึกษำ 
8. รองศำสตรำจำรย์สุคนธ์ชื่น  ศรีงำม ที่ปรึกษำ 
9. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ประธำนกรรมกำร 
10. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระศักดิ์  พรำพงษ์ รองประธำนกรรมกำร 
11. ศำสตรำจำรย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมกำร 
12. รองศำสตรำจำรย์อภิลักษณ์  ธรรมทวีธิกุล กรรมกำร 
13. รองศำสตรำจำรย์ลิลลี่  กำวีต๊ะ กรรมกำร 
14. รองศำสตรำจำรย์พิภพ  ลลิตำภรณ์ กรรมกำร  
15. รองศำสตรำจำรย์ปัสสี  ประสมสินธ์ กรรมกำร 
16. รองศำสตรำจำรย์ประดนเดช  นีละคุปต์ กรรมกำร 
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17. นำยสมจิตต์  ปำละกำศ กรรมกำร 
18. นำยพีระพงศ์  ตริยเจริญ กรรมกำร 
19. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ กรรมกำร 
20. เลขำนุกำรส ำนักประกันคุณภำพ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

ให้คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
1. วำงนโยบำยและแผนงำนของส ำนัก ให้สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัย และเป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ในข้อ 7 
2. วำงนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบัติในกำรน ำระบบประกันคุณภำพไปใช้ตรวจสอบและ

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
3. พิจำรณำและปรับปรุงระบบกำรประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย 
4. พิจำรณำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพของ

มหำวิทยำลัย 
5. ให้ควำมเห็นชอบงบประมำณประจ ำปีก่อนเสนอมหำวิทยำลัย ตลอดจนรำยงำนกำรเงินและ

เรื่องอ่ืนๆ ของส ำนัก 
6. ให้ควำมเห็นชอบกรอบอัตรำก ำลัง ต ำแหน่งหน้ำที่ อัตรำเงินเดือน ตลอดจนค่ำตอบแทนอ่ืนๆ 

เพ่ือเสนออธิกำรบดีอนุมัติ 
7. พิจำรณำเสนออธิกำรบดีเพ่ือแต่งตั้งผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพระดับมหำวิทยำลัย 
8. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในประจ ำปีเพ่ือเสนอต่ออธิกำรบดี ที่ประชุม

คณบดี และสภำมหำวิทยำลัย 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง  2  ปี 

ประกำศ ณ วันที่ 7 มีนำคม พ.ศ.2554 
 
 
 

(รองศำสตรำจำรย์วุฒิชัย  กปิลกำญจน์) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
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ค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ที่  2/2554 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพ 

 

  ตำมที่ส ำนักประกันคุณภำพ มีค ำสั่งที่ 8/2552 ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2552 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพ โดยมีวำระ 1 ปี นั้น เนื่องจำกคณะกรรมกำรชุดดังกล่ำว
จะหมดวำระลงในวันที่ 24 ธันวำคม 2552 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพชุดใหม่ ดังนี้ 

1. รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ ที่ปรึกษำ 
2. คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ ที่ปรึกษำ 
3. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ ประธำนกรรมกำร 
4. นำงมุกดำ  เกตุแก้ว กรรมกำร 
5. นำงสำวณัฏยำ เบ้ำสุภี กรรมกำร 
6. นำงสำวนงนำฏ พัวประเสริฐ กรรมกำร 
7. นำยธเนศ  ดำวรุ่งโรจน์ กรรมกำร 
8. นำงสำวอรอุมำ แก้วมณีโชติ กรรมกำร 
9. นำงสำวศิริลักษณ์ โดดหนู กรรมกำร 
10. นำงสำววำสิฏฐี ไวตี กรรมกำร 
11. นำยจิรพัฒน์ ธำรีสืบ กรรมกำร  
12. นำงมณฑ์ภัสสร สุวรรณำพิสิทธิ์ กรรมกำร 
13. นำงสำวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง กรรมกำร 
14. นำงสำววิชุตำ บุญเกตุ กรรมกำร  
15. นำงกัลยำณี รัตนวรำหะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16. นำยพงษ์ศักดิ์  แจ้งจอน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
17. นำงสำววลัยพรรณ วัดแก้ว กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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โดยมีภำระหน้ำที่ ดังนี้ 
1. วำงแผนกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพของส ำนักประกันคุณภำพ 
2. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักประกันคุณภำพ  คู่มือประกันคุณภำพของส ำนัก

ประกันคุณภำพ  และคู่มือปฏิบัติงำน 
3. สนับสนุนกิจกรรมประกันคุณภำพอย่ำงเป็นระบบ และมีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 
4. ติดตำม ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข กระบวนกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
5. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในต่อคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักประกันคุณภำพ 
6. จัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในรำยงำน

ต่อมหำวิทยำลัย 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 10 มกรำคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่ำภำรกิจเสร็จสิ้น มีวำระ 1 ปี 
 

   
สั่ง ณ วันที่  10 มกรำคม พ.ศ.2554 

 
 

(นำงสำววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ 
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ค ำสั่งส ำนักประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
ที่   1/2554 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนในระบบประกันคุณภำพ ของส ำนักประกันคุณภำพ 
 

  ตำมที่ส ำนักประกันคุณภำพ มีค ำสั่งที่ 8/2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนในระบบประกันคุณภำพ 
ของส ำนักประกันคุณภำพ ซึ่งประกอบด้วย คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง คณะท ำงำนจัดท ำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำน และคณะท ำงำนสอบทำนเอกสำรฯ ลงวันที่ 8 ธันวำคม 2553 โดยมีวำระ 1 ปี นั้น เนื่องจำกคณะท ำงำน
ชุดดังกล่ำวได้ด ำเนินงำนตำมภำรกิจเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพจำกมหำวิทยำลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงขอ
แต่งตั้งคณะท ำงำนในระบบประกันคุณภำพของส ำนักประกันคุณภำพชุดใหม่ โดยประกอบด้วยคณะท ำงำน
ด ำเนินกำร ดังนี้คือ 

 คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ส ำนักประกันคุณภำพ 
    ท ำหน้ำที่ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของส ำนักประกันคุณภำพ  เพ่ือเป็นกำรรำยงำน
และวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในระบบประกันคุณภำพของส ำนักประกันคุณภำพโดยมีรำยนำมดังนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ ที่ปรึกษำ 
2. นำงกัลยำณี รัตนวรำหะ ประธำนคณะท ำงำน 
3. นำงมุกดำ   เกตุแก้ว คณะท ำงำน 
4. นำงสำวณัฏยำ เบ้ำสุภี คณะท ำงำน 
5. นำงสำวนงนำฏ   พัวประเสริฐ คณะท ำงำน 
6. นำยธเนศ   ดำวรุ่งโรจน์ คณะท ำงำน 
7. นำงสำวอรอุมำ   แก้วมณีโชติ คณะท ำงำน 
8. นำงสำวศิริลักษณ์ โดดหนู คณะท ำงำน 
9. นำงมณฑ์ภัสสร   สุวรรณำพิสิทธิ์ คณะท ำงำน 
10. นำงสำววิชุตำ  บุญเกตุ คณะท ำงำน 
11. นำงสำววำสิฏฐี ไวตี คณะท ำงำน 
12. นำยจิรพัฒน์ ธำรีสืบ คณะท ำงำน 
13. นำงสำวเพชร์รัตน์   โชครุ่ง คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
14. นำงสำววลัยพรรณ วัดแก้ว คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ภำคผนวกที่ 4 
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15. นำยพงษ์ศักดิ์ แจ้งจอน คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 คณะท ำงำนสอบทำนเอกสำร หลักฐำน และประสำนงำนกำรประกันคุณภำพ  ส ำนัก
ประกันคุณภำพ 
    ท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนเอกสำร จัดเตรียมข้อมูล เอกสำร หลักฐำนต่ำงๆ ของส ำนักประกัน
คุณภำพ รวมทั้งกำรประสำนงำนกำรประกันคุณภำพ เพ่ือเตรียมพร้อมรับกำรตรวจสอบ/ประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับมหำวิทยำลัย  โดยมีรำยนำมดังนี้ 

1. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ ที่ปรึกษำ 
2. นำงสำวนงนำฏ พัวประเสริฐ ประธำนคณะท ำงำน 
3. นำงสำวอรอุมำ   แก้วมณีโชติ คณะท ำงำน 
4. นำยพงษ์ศักดิ์   แจ้งจอน คณะท ำงำน 
5. นำงสำววำสิฏฐี ไวตี คณะท ำงำน 
6. นำยธเนศ   ดำวรุ่งโรจน์ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
7. นำงสำววิชุตำ   บุญเกตุ คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวำระ 1 ปี 

 
สั่ง ณ วันที่  17  มกรำคม พ.ศ.2554 

 
 

(นำงสำววิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพ 
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คณะด ำเนินงำน 

นำงสำววิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กจิ     
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัประกันคุณภำพ   
และบุคลำกรส ำนกัประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

ผู้รวบรวมและจดัท ำรูปเลม่ 

นำงกัลยำณี  รัตนวรำหะ 
นำงสำวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง    

ศิลป์ 
นำงสำวเพชร์รัตน์   โชครุ่ง 

พิสูจน์อักษร 

นำงสำวณัฏยำ  เบ้ำสุภ ี
นำยพงษ์ศักดิ์   แจ้งจอน 
นำงสำววลยัพรรณ  วัดแกว้ 

เอกสำรวิชำกำร 11/2554 
 
 


