
 
 

 

 
 

 

 

ประจําปการศึกษา 2554 

(1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) 

สํานักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เว็บไซตของหนวยงาน www.psdb.ku.ac.th  

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 



คํานํา 

 
 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2554 ของ

สํานักงานอธิการบดี ในครั้งน้ี มีการปรับเปลี่ยนตัวบงช้ีและเกณฑประเมินที่ใชในการประเมินคุณภาพภายในจากปที่

ผานมา โดยมีตัวบงช้ี จํานวน 12 ตัวบงช้ี การรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน พิจารณาผลการดําเนินงาน

ทั้งในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) และปงบประมาณ พ.ศ.2554 (1 ตุลาคม 

2553-30 กันยายน 2554) ควบคูกันไป รวมทั้งผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ จากการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2553 ที่ผานมา  

 

 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดีมีความสมบูรณ สํานักงานอธิการบดีได

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน (Peer Review) เพื่อตรวจประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดี กอนรวบรวมจัดทําเปนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ในการจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ครั้งน้ี ไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เปนอยาง

ดี ผูจัดทํารายงานการประเมินตนเอง จึงขอขอบคุณทุกทาน ที่ใหความรวมมือ และหวังเปนอยางย่ิงวา การประกัน

คุณภาพของสํานักงานอธิการบดี จะเปนกลไกสําคัญอยางหน่ึง ใหบุคลากรไดปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานใหดีย่ิงข้ึน และหากมีขอมูลผิดพลาดประการใด ผูจัดทําขออภัยมา ณ ที่น้ีดวย 

 

 
               (นางวรพร  อรามรักษ) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานงานอธิการบดี 

มิถุนายน 2555 
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร 
 

     สํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนดานการบริหารจัดการ โดยมีระบบและกลไกในการ

จัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 12 ตัวบงช้ี   

ในปการศึกษา 2554 พบวา สํานักฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.43 อยูในระดับ ดี สวนผล

ประเมินคุณภาพรายตัวบงช้ี สรุปผลไดดังน้ี 

1. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 7 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ขอ 5.00 

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่

สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

93.71 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

5 ขอ 5.00 

2. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 3 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.16 4.16 

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการ

ผูรับบริการ 

4 ขอ 4.00 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน 

6 ขอ 4.00 

3. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับพอใช  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 2 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง 4 ขอ 3.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ขอ 3.00 
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 จากการวิเคราะหตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา สํานักงานอธิการบดี มีจุด

แข็ง 6 ขอ และจุดออน 3 ขอ ซึ่งสํานักไดกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังน้ี  

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย มีความเช่ือมโยงกับปรัชญาและ

วิสัยทัศนที่กําหนดไว และมีกระบวนการแปลง

แผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติประจําปครอบคลุม

ภารกิจหลักของหนวยงาน 

 

2.  มีโครงการ/กิจกรรมที่ตรงกับความตองการของ

ผูรับบริการและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

 

3.  การบริหารจัดการดานองคความรูภายในหนวยงาน

มากข้ึน 

 

4.  มีการดําเนินงานการเงินตามระเบียบและ

กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

5.  มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพภายในอยาง

ตอเน่ือง 

 

6.   มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยาง

ตอเน่ือง 

 

จุดออน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขจุดออน 

 1.  ควรพิจารณากลไกในการถายทอดการติดตามการ

ดําเนินการตามแผนไปสูบุคลากรอยางตอเน่ืองและให

บุคลากรมีสวนรวม และจัดแผนปฏิบัติราชการประจําป 

1.  หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีสวนใหญยังไมมี

การนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุง

การดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป  

1.  ควรนําเสนอแนะจากการประเมินมาทําแผนการ

ปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

2.  ควรกําหนดประเภทผูรับบริการใหชัดเจนและ

ครอบคลุมทุกประเภทของผูรับบรกิาร 

3.  ควรรายงานผลการประเมินจากการสํารวจความพึง

พอใจและความตองการใหบุคลากรในหนวยงานไดรับ

ทราบทั่วถึง และนําผลการสํารวจความพึงพอใจและ

ความตองการ มาปรับปรุงการดําเนินงานในรอบป

ตอไป 
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จุดออน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขจุดออน 

2.  ผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีสวน

ใหญไมไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

1.  ผูบริหารหนวยงานควรนําผลการประเมินไปพิจารณา

แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานโดยระบุข้ันตอน

การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

2.  ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาตรงตามความสามารถ ตรงตามสายงาน 

3.  ควรมีการติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการ

พัฒนามาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

3.  หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีสวนใหญนําผล

การประกันคุณภาพมาปรับปรุงการทํางาน แตไม

ครอบคลุมทุกตัวบงช้ี 

1.  ควรทบทวนแผนกลยุทธใหสอดคลองกบัมหาวิทยาลัย

และระบบประกันคุณภาพ 

2.  ควรอธิบายรายละเอียดของผลการดําเนินงานใหชัดเจน  

 1.  ควรจัดทํา flow chart เปรียบเทียบการลดระยะเวลา

การดําเนินงานใหชัดเจน โดยระบุแสดงข้ันตอนการ

ดําเนินงานเดิมและการดําเนินงานใหม 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพื้นฐานของสํานัก 

1.1 ประวัติความเปนมา 

สํานักงานอธิการบดี (Office of the President) เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ในดานตางๆ ไดจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2515 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 8 มกราคม 2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2515 มี

หนวยงานยอย 17 หนวยงาน ดังตอไปน้ี 

 1.1.1 กองกลาง 

  กองกลาง เกิดเปนหนวยงานที่เริ่มมีพรอมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังปรากฏใน

หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2486 เลม 60 ตอนที่ 7 หนาที่ 228 เรื่อง พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พุทธศักราช 2486 ตราไว ณ วันที่ 21 มกราคม 2486 เปนปที่ 10 ลงนามโดย อาทิตย

ทิพอาภา ปรีดี พนมยงค   คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค ใน พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  

โดยอยูในอํานาจความดูแลของเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเลขาธิการมหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ป พ.ศ.

2519 กองกลาง  ไดรับการแบงสวนราชการใหเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเปนกองตาม

ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 93  

ตอนที่ 198 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 โดยแบงหนวยงานภายในกองออกเปน 4 งาน คือ 

1. งานสารบรรณ 

2. งานประชุม 

3. งานวิเทศสัมพันธ 

4. งานประชาสัมพันธ 

พ.ศ. 2531 ไดรับการแบงสวนราชการ โดยเพิ่มหนวยงานสภาขาราชการอยูในกองกลางโดยไดรับ

อัตรากําลังในปงบประมาณ 2531 จํานวน 3 อัตรา (สภาขาราชการไดมีเปนการภายในมานาน ต้ังแตป พ.ศ. 2515 

ปรากฏหลักฐานจาก ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พุทธศักราช 2515) 

พ.ศ. 2537 ยกฐานะงานวิเทศสัมพันธ เปนกองวิเทศสัมพันธ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดีตาม

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบงสวนราชการ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 

31 มกราคม 2537 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนพิเศษ 12 ง 28 กุมภาพันธ 2537 หนา 24 

ประกอบดวยหนวยงานภายใน 4 งาน ดังน้ี 

1. งานสารบรรณ 

2. งานการประชุม 

3. งานประชาสัมพันธ 
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4. งานสภาขาราชการ 

  พ.ศ.2551 เพื่อใหการบริหารงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี

ความคลองตัวในการดําเนินงาน และเกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(4) แหง

พระราชบัญญัติแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ

ประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงใหปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายใน กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยหนวยงานภายใน 6 งาน ดังน้ี  

1. งานสารบรรณ 

2. งานการประชุม 

3. งานประชาสัมพันธ 

4. งานสภาขาราชการ 

5. งานบริหารและพิธีการ 

6. งานเลขานุการผูบริหาร 

 

 1.1.2 กองการเจาหนาท่ี 

กองการเจาหนาที่เปนหนวยงานหน่ึงในสังกัด สํานักงานอธิการบดีจัดต้ังข้ึนตาม ประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2519 มีฐานะเปนกอง ประกอบดวย 4 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานวินัย

และนิติการ งานทะเบียนประวัติ และงานพัฒนาและฝกอบรม 

  พ.ศ.2532 ก.ม. ไดอนุมัติแบงสวนราชการในกองการเจาหนาที่ มีเพิ่มอีก 2 งาน คือ งานธุรการ และ

งานสวัสดิการ 

  มิถุนายน พ.ศ.2547 งานวินัยและนิติการไดจัดต้ังเปน สํานักงานกฎหมายตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ปจจุบันกองการเจาหนาที่ประกอบดวย 5 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ  

งานพัฒนาและฝกอบรม งานธุรการ และงานสวัสดิการ 

 

 1.1.3 กองกิจการนิสิต 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรถือวาการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมิใชจะหมายถึงเฉพาะ

การศึกษาทางดานวิชาการในหองเรียนหรือในหองปฏิบัติการเทาน้ัน แตยังรวมไปถึงการศึกษานอกหองเรียน ใน

รูปแบบของการมีสวนรวมในกิจกรรมนิสิต การเรียนรูชีวิตในมหาวิทยาลัย การเพิ่มพูนประสบการณในดานตางๆ อัน

จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพนิสิตใหเปนผูมีความพรอมทั้งความคิด จิตใจ และอุดมการณที่จะนําวิชาความรูที่ไดจาก

การศึกษาในหองเรียนและนอกหองเรียนไปรับใชสังคมอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงได

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตรและการจัดบริการสวัสดิการตางๆ เพื่อการพฒันานิสิตมาโดยตลอด เริ่ม

จากการจดัต้ังสํานักงานงานการปกครองและสวัสดิการข้ึนในป พ.ศ. 2505 ตอมาไดมีการต้ังสํานักงานอธิการบดีข้ึน จึง

ไดยกฐานะสํานักงานงานการปกครองและสวัสดิการเปนกองกิจการนิสิต โดยเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน
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อธิการบดี ในป พ.ศ. 2519 เพื่อรับภาระดําเนินงานในการใหบริการดานความเปนอยู สวัสดิการ การแนะแนวการศึกษา 

ตลอดจนทุนอุดหนุนการศึกษา และการควบคุมดูแลกิจกรรมตาง  ๆของนิสิต จากน้ันไดมีการปรับปรุงการแบงสวน

ราชการภายในเรื่อยมา จนกระทั่งในป พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลัยไดแบงสวนราชการภายในกองกิจการนิสติออกเปน 5 

งาน ไดแก งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน และงานบริการและ

สวัสดิการ ปจจุบันกองกิจการนิสิตต้ังอยูที่อาคารกองกิจการนิสิต เปนอาคารตึก 3 ช้ัน ขางสํานักทะเบียนและ

ประมวลผล ตรงขามกับสถานพยาบาล 

  ป พ.ศ.2542 กองกิจการนิสิตไดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง กองกิจการนิสิตกับการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางาน ระหวางวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2542 ณ วังสิงหรีสอรท จ. กาญจนบุรี จากผลการสัมมนา จึงได

นําเสนอตอมหาวิทยาลัย คือ 

   1. ในสวนการบริหารงานของกองกิจการนิสิตเห็นสมควรไดปรับปรงุการบริหารจัดการภายในกอง

กิจการนิสิตใหทันสมัย คลองตัวและรวดเร็ว 

   2. การปรับโครงสรางใหมใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันภายใตขอจํากัดของกรอบ พรบ. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ตอมากองกิจการนิสิตจึงไดเสนอปรับโครงสรางภายในจากเดิมเปน 6 งาน ดังน้ี งานบริหาร งาน

กิจกรรมนิสิต งานพัฒนาและวินัยนิสิต งานทุนการศึกษาและสวัสดิภาพนิสิต งานแนะแนวการศึกษาและให

คําปรึกษา  และงานหอพักและบริการสวัสดิการ 

   พ.ศ. 2546 อธิการบดี (รศ.ดร.วิโรจ  อิ่มพิทักษ) ไดมีนโยบายใหจัดทําใบรับรองประสบการณการเขา

รวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรอืที่เรียกวา Transcript กิจกรรม เพื่อสรางโอกาสใหแกนิสิตในการใชประโยชน

ทางดานการศึกษาตอและการมีงานทํา 

   พ.ศ.2547 มหาวิทยาลัยเห็นชอบใหมีการจัดต้ังศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหมในกอง

กิจการนิสิต เพื่อทําหนาที่ประสานงานและดูแลการดําเนินงานโครงการบัณฑติยุคใหมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

   พ.ศ.2550 กองกิจการนิสิตไดจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารงานกองกิจการนิสิต ระหวาง

วันที่ 22 – 23 กันยายน 2550 ณ สถานีวิจัยพืชไรสุวรรณวาจกกสิกิจ จังหวัดนครราชสีมา จากผลการสัมมนาเห็น

ควรใหศูนยประสานงานฯ แยกออกจากฝายกิจกรรมนิสิต เน่ืองจากมีภาระงานเพิ่มมากข้ึน ซึ่งตอมากองกิจการนิสิตได

ปรับโครงสรางภายในกองกิจการนิสิตจากเดิมเปน 6 ฝาย 1 ศูนย ดังน้ี ฝายบริหาร ฝายกิจกรรมนิสิต ฝายพัฒนานิสิต 

ฝายวินัยนิสิต ฝายแนะแนวและจัดหาฝาย ฝายบริการและสวัสดิการนิสิต และศูนยประสานงานโครงการบัณฑิต 

ยุคใหม 

   พ.ศ.2554 กองกิจการนิสิตมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองกิจการนิสิตจาก

ฝายเปนงาน ทั้งน้ีเพื่อใหสอดคลองกับที่มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการสรรหาบุคคลที่สมควรดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการกองโดยผูที่มีสิทธ์ิเขารับการคัดเลือกตองดํารงตําแหนงหัวหนางานอยางนอย 2 งาน โดยมีวาระ

การดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 1 ป ตอ 1 งานและผานการอบรมตามที่ กพร.รับรอง 
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 1.1.4 กองคลัง 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดต้ังเปนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2486 ไดแบงสวนราชการ

ดานการบริหารและธุรการเปน 4 แผนก คือ แผนกสารบัญ แผนกกองคลัง แผนกประมวลสถิติและชีวประวัติ และ

แผนกหอสมุด โดยข้ึนตรงตอสํานักงานอธิการบดี ตอมาในป พ.ศ. 2519 ไดจัดแบงสวนราชการเปน คณะ/สํานัก/

สถาบัน/กอง จึงไดจัดต้ังกองคลัง โดยแบงเปน 4 งาน คือ 1.งานการเงิน 2.งานบัญชีและงบประมาณ 3.งานพัสดุ 

4.งานตรวจสอบ และ ป พ.ศ. 2522 ไดจัดแบงสวนราชการอีกครั้งหน่ึง โดยแบงเปน 5 งาน 1.งานการเงิน 2.งาน

บัญชี 3.งานงบประมาณ 4.งานพัสดุ 5.งานธุรการ จนกระทั่ง ป พ.ศ. 2532 ไดแบงสวนราชการเปน 6 งาน โดยเพิ่ม

งานเงินรายได 

 

 1.1.5 กองบริการการศึกษา 

  กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานรับผิดชอบงานดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนางานดานการเรียนการสอนใหบริการทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมี

ประวัติความเปนมาโดยสรุปดังน้ี 

   พ.ศ.2519 กองบริการการศึกษา ไดรับอนุมัติจัดต้ังข้ึนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สังกัด

สํานักงานอธิการบดี โดยมีงานในความรับผิดชอบ 5 งาน คือ  

1. งานธุรการ   

  2. งานทะเบียนและสถิตินิสิต  

  3. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน   

  4. งานสงเสริมและพัฒนาสื่อการสอน   

  5. งานบริการทางวิชาการ  

   แตเน่ืองจากอัตราการขยายตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วมีปริมาณ

งานประเภทการลงทะเบียนและการรายงานคะแนนเพิ่มข้ึนมาก และยังใชระบบประมวลผลดวยวิธีการแจงนับดวย

แรงงานคน จึงทําใหตองใชบุคลากร เพื่องานทะเบียนและสถิตินิสิตเปนจํานวนมาก และมีบุคลากรเพียงสวนนอยที่

ทําหนาทีป่ระสานงานกับคณะกรรมการวิชาการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อาทิ ทําหนาที่

เลขานุการกรรมการการศึกษา เลขานุการคณะกรรมการจัดพิมพตํารา ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ 

เปนตน 

  พ.ศ.2535 กองบริการการศึกษา ไดรับอนุมัติใหแยกงาน 1 งาน คือ งานทะเบียนและสถิตินิสิต

ออกไปจัดต้ังเปนหนวยงานระดับสํานัก คือ สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยใชเทคโนโลยีใหมและเครื่อง

คอมพิวเตอรเขาชวยระบบการประมวลผล โดยขอโอนอัตรากําลังกองบริการการศึกษาผูทํางานทะเบียนเดิมออกไป 

18 อัตรา คงเหลืองาน ณ กองบริการการศึกษา 4 งาน จํานวนอัตรากําลัง 14 อัตรา 

   เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานดานวิชาการ มหาวิทยาลัยจึง

จัดระบบโครงสรางใหมตามภาระรับผิดชอบงานที่ทําอยูและที่ควรจะเปนอยางมีประสิทธิภาพเปน 4 งาน ดังน้ี 1. 
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งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2. งานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 3. งานสงเสริมตําราและสื่อการสอน   4. 

งานธุรการ 

   พ.ศ.2536 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหดําเนินงานประชุมวิชาการประจําปของ

มหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนเลขานุการของการประชุมทางวิชาการ จัดทํากําหนดการ สูจิบัตร พิธีการ และการเตรียม

งานดานตาง ๆ จัดทําและจัดสงเอกสารเชิญชวนสงผลงานวิชาการ แผนปลิว และโปสเตอร เพื่อประชาสัมพันธ 

รวบรวมขอมูลผลงานวิจัย การลงทะเบียน ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการลงทะเบียน และอื่น ๆ เปนเลขานุการของ

คณะกรรมการฝายวิชาการ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดําเนินการฯ มอบหมายเพื่อใหงานประชุมทางวิชาการ

ดําเนินไดดวยความเรียบรอย 

   พ.ศ.2537 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบศูนยสงเสริมตําราและสื่อการ

สอน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และจัดหาวัสดุ

อุปกรณในการผลิตและใชสื่อการสอนไวบริการแกคณาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   พ.ศ.2540 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ทําหนาที่เปน

หนวยงานกลางประสานงานในการดําเนินงานประกันคุณภาพจากหนวยงานภายในและภายนอกตาม พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 รวมทั้งจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานประกันคุณภาพใหกับบุคลากร เปน

ศูนยขอมูลและใหคําปรึกษา จัดทําขอมูลและขาวสารประกันคุณภาพพรอมทั้งเผยแพรผานเครือขายสารสนเทศ และ

เปนเลขานุการของกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  และในปเดียวกัน กองบริการ

การศึกษา ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผดิชอบโครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ทําหนาที่บริหารการ

เรียนการสอนและการสอบวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตร ี

  พ.ศ.2545 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการนํารองสหกิจศึกษา ทํา

หนาที่เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานระหวางคณะวิชา วิทยาเขต และสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) และในปเดียวกันไดแยกงานประกันคุณภาพการศึกษาต้ังเปนสํานักประกันคุณภาพเมื่อเดือน

กันยายน 2545 

  พ.ศ.2546 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ

ติดตอประสานงานระหวางคณะวิชา วิทยาเขต เพื่อสงนิสิตไปฝกงานที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนมติ

จากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบงานกลั่นกรองการรับนิสิตเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย  การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการโครงการพิเศษ ซึ่งจะตองทําหนาที่ติดตอประสานงาน

รวมกับสํานักทะเบียนและประมวลผลคณะและวิทยาเขตตางๆ 

  พ.ศ.2547 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษา โดยสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติใหจัดต้ังศูนยประสานงานสหกิจศึกษา มีสถานภาพเทียบเทา “งาน” เพิ่มเติม

อีก 1 งานอยางเปนทางการภายใตกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2547 

เพื่อทําหนาที่ในการประสานการดําเนินงานตามโครงการสหกิจศึกษาของทุกคณะวิชาและทุกวิทยาเขตอยางเปน

ระบบ และเปนหนวยงานประสานงานใหกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก 
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  พ.ศ. 2549 กองบริการการศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนช่ืองานในสังกัดจากเดิมช่ือ “งานสงเสริม

ตําราและสื่อการสอน” เปลี่ยนเปน “งานสงเสริมและพัฒนาสื่อการสอน” เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 เพื่อให

สอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสอดรบักับภารกิจในปจจุบันของกอง

บริการการศึกษา 

  พ.ศ.2550 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานแนะแนวการศึกษาเพื่อ

ประชาสัมพันธขอมูลการศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สภา

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จึงอนุมัติใหมีการปรบัโครงสรางการแบงสวนราชการกองบริการการศึกษา โดยจัดต้ัง

งานใหมเพิ่มเติมอีก 1 งาน คือ “งานประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550 เพื่อทําหนาที่

ใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของคณะ วิทยาเขต มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง และเปน

หนวยรับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธในการใหขอมูลการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน

ปลายไดอยางทั่วถึง 

 

 1.1.6 กองแผนงาน 

จัดต้ังข้ึน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวน

ราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2519 ใหมีการแบงสวนราชการของสํานักงานอธิการบดีเปน 

7 กอง ไดแก กองกลาง กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา กองยานพาหนะอาคาร

และสถานที่ และกองแผนงาน ตอมาไดเริ่มบรรจุขาราชการประจํา เขาสังกัดกองแผนงาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2521 

การบริหารงานในระยะตนมีอาจารยมาดํารงตําแหนงหัวหนากองแผนงาน มีการแตงต้ังผูชวยหัวหนากองแผนงาน จนถึง

ป พ.ศ.2531 จึงไดใหขาราชการประจําของกองแผนงาน ข้ึนดํารงตําแหนงหัวหนากองแผนงานเอง จนถึงปจจุบันมี

ผูอํานวยการกองแผนงาน เปนผูบังคับบัญชา 

  ปจจุบันกองแผนงานแบงงานออกเปน 4 งาน ไดแก งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ งานวิจัย

สถาบันและสารสนเทศ งานวางผังแมบท และงานธุรการ 

 

7. กองวิเทศสัมพันธ  

ไดจัดต้ังข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2508 มีฐานะเปนงานในสํานักงานเลขานุการ โดยมีเลขาธิการ

มหาวิทยาลัยเปนหัวหนาสํานักงาน ตอมาเมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดแบงสวนราชการใหมจาก 5 กอง เพิ่ม

เปน 7 กอง เมื่อ พ.ศ. 2518 กองวิเทศสัมพันธมีฐานะเปนงานหน่ึงในกองกลาง มีหนาที่รับผิดชอบดูแลงานดาน

ตางประเทศของมหาวิทยาลัย 

ในลักษณะการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธต้ังแตเริ่มตน ไดเสนองานโดยตรงตอรองอธิการบดี และ

อธิการบดี เน่ืองจากยังไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอมาเมื่อวันที ่19 กันยายน พ.ศ.2534 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดต้ังสํานักงานโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ มีผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศ

สัมพันธเปนผูบังคับบัญชาในสายงาน ทั้งน้ีไดรับการยกฐานะข้ึนเปนกองวิเทศสัมพันธตามประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลมที ่111 ตอนพิเศษ 12 ง. ลงวันที ่28 กุมภาพันธ 2537 เน่ืองจากภารกิจที่เพิ่มข้ึนของกองวิเทศสัมพันธ 
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และยังเปนที่รูจักกันมากข้ึนในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจงึเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษจาก Foreign Relations 

Division เปน International Affairs Division เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจจนถึงปจจุบัน 

 

 1.1.8 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดจัดต้ังข้ึนเมื่อ

ประมาณ ป พ.ศ. 2514 ครั้งแรกช่ือวา “หนวยบริการกลาง” มีหนาที่ใหบริการตาง ๆ  อาทิ ดานยานพาหนะ  

สาธารณูปโภค  อาคารสถานที่  ตอมาไดรับการแบงสวนราชการ  มีฐานะเปนกองหน่ึงในจํานวน 7 กอง ของ

สํานักงานอธิการบดี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่30 พฤศจิกายน 

2519) ตอมาทบวงมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งไดแบงสวน

ราชการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ออกเปน 6 งาน ประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ 

งานยานพาหนะ งานซอมบํารุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยใหมีหนาที่

ใหบริการและสนับสนุนดานยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย   สวนและรักษาความ

สะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรม

ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

  ตอมาไดมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับ

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ใหปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ

ภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ออกเปน 8 งาน มีหนาที่ใหบริการและสนับสนุนดานยานพาหนะ 

สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยูในความ

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมาย

และมีประสิทธิภาพ คือ 

1. งานบริหารและธุรการ    

2. งานอาคารและสถานที ่   

3. งานซอมบํารุง  

4. งานยานพาหนะ  

5. งานสวนและรักษาความสะอาด  

6. งานรักษาความปลอดภัย   

7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 

8. งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 
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 1.1.9 ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดรับการจัดต้ังตามประกาศสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ลงวันที่ 15 กันยายน 2547 ใหเปนหนวยงานภายใน มีสถานภาพเทียบเทากอง  ทําหนาที่เปน

หนวยงานกลางรับผิดชอบในการบริหารจัดการการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให

สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเตรียมความ

พรอมรองรับการบริหารในเชิงรุกของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  

กอนหนาน้ันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพิจารณาการพัฒนาหลักสูตรต้ังแตป 2534 ใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของทบวงมหาวิทยาลัย ไดมีการสัมมนาทางวิชาการอยางตอเน่ือง ใน

ป 2534 และป 2539 มีขอสรุปที่สําคัญ คือ ใหพิจารณาจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใหสนอง

จุดมุงหมายในการผสมผสานองคความรูเพื่อใหนิสิตสําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตที่สามารถสรางคุณภาพชีวิตของ

ตนเองไดอยางสมบูรณ และรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอาจจัดเปนรายวิชาใหมที่บูรณาการใหครอบคลุม

จุดมุงหมายใหอยางเหมาะสม ควรบูรณาการเปนกลุมวิชา มีลักษณะที่ผูเรียนสามารถศึกษาและประมวลความรูดวย

ตนเองได จุดเนนของรายวิชาใหมน้ีควรมีลักษณะเดน คือ เปนวิชาที่ใหความรูกวางขวางทันกับโลกทัศนที่กวางไกล 

ซึ่งไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ จากภาควิชาที่เกี่ยวของรวมกันจัดสรางรายวิชาบูรณาการ และมีขอเสนอแนะ

ใหมีการจัดการและการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดําเนินการเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดจัดต้ังโครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ

แตงต้ังคณะกรรมการประสานงานวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 ใหมีหนาที่ 

1) ประสานงานการดําเนินการวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2) พิจารณารายวิชาบูรณาการ 3) บริหาร

วิชาการดานบุคลากร อุปกรณ และงบประมาณ ใหสามารถดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงค และตอมา

จึงไดจัดต้ังเปนศูนยวิชาบูรณาการฯ ตามลําดับ  

  ในปจจุบันศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีคณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการ

บริหารศูนยวิชาบูรณาการ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการรายวิชา และคณะกรรมการที่ประชุมประธาน

คณะกรรมการรายวิชา (ทปร.) ทําหนาที่บริหารและรับผิดชอบหลักสูตรรายวิชา จํานวน 16 รายวิชา และเปน

หนวยงานกลาง รับผิดชอบในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการสอบของรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป ประกอบดวยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชา

สังคมศาสตร เพื่อใหเปนรายวิชาสําหรับนิสิตปริญญาตรีเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร 

 ศูนยวิชาบูรณาการ แบงสวนหนวยงานภายใน คือ งานธุรการ งานการเรียนการสอน งานเอกสาร

และสื่อการเรียนการสอน และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ไดประกาศระเบียบวาดวยการบริหารศูนยวิชาบูรณาการ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2548 เปนหลักเกณฑของการบริหารศูนยฯ โดยมีการบริหารภายใตการกํากับดูแลของ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
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 1.1.10 สถานพยาบาล 

เริ่มแรกหนวยพยาบาล ไดจัดต้ังข้ึน โดยเปนหองปฐมพยาบาลประจํามหาวิทยาลัยเ และมี

นายแพทยถวิล เรศานนท รับผิดชอบในการดูแลนิสิตทั้งไป-กลับ และมีที่พักในหอพัก ตอมาในป พ.ศ. 2503 

นายแพทยภิญโญ กัลยาณมิตร ไดมาเปนแพทยประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน พ.ศ. 2523 ไดรับตึกใหมตาม

โครงการเงินกูโดย ต้ังช่ือเปน HEALTH CENTER   

พ.ศ.2541 ไดพัฒนาเปนสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเบิกจายคารักษาพยาบาลจาก

กระทรวงการคลังได และเปนสวัสดิการคารักษาพยาบาลของทางราชการ  

 

 1.1.11 สํานักงานตรวจสอบภายใน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอต้ังข้ึนในป พ.ศ.2524 โดยเปนไปตาม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2519 ที่กําหนดใหสวนราชการมีผูตรวจสอบภายในตามระเบียบการ

เบิกจายเงินของสวนราชการ พ.ศ.2516 ขอ 56 เพื่อเปนเครื่องมือของหัวหนาสวนราชการที่จะไดทราบสถานะทาง

การเงินรวมทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วาถูกตองหรือบกพรองประการใด โดยเรียกหนวยงานที่จัดต้ังข้ึนวาหนวย

ตรวจสอบภายใน  

  ตอมาบทบาทของผูตรวจสอบภายในมีการปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตงานเพิ่มมากข้ึน สภา

มหาวิทยาลัยฯ จึงยกระดับหนวยงานเปน สํานักงานตรวจสอบภายใน มีฐานะเทียบเทากองและข้ึนตรงตออธิการบดี 

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2549 และไดอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อใหผูรับตรวจเขาใจวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน ลง

วันที่ 13 มีนาคม 2550 และในปเดียวกันน้ี มหาวิทยาลัยฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับผิดชอบในการกํากับดูแลการตรวจสอบและประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

รวมถึงมีเครือขายผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก ซึ่งแตงต้ังจากบุคลากรในแตละ

หนวยงาน เปนผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก รวม 51 หนวยงาน จํานวน 150 คน 

เพื่อใหทุกหนวยงานไดรับการตรวจสอบเปนประจําทุกป ตามนโยบายของอธิการบดี ซึ่งจะชวยใหผูบริหารทุกระดับมี

ความมั่นใจในการบริหารจัดการ กอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน   

 

 1.1.12 สํานักงานกฎหมาย 

  สํานักงานกฎหมาย  เปนหนวยงานที่ไดมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากเดิม ที่มีฐานะเปนงานคือ 

งานวินัยและนิติการในสังกัดกองการเจาหนาที่ เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง จัดต้ังสํานักงานกฎหมาย ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547      
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 1.1.13 หอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีประวัติยาวนานกวา 6 ทศวรรษ ตลอดระยะเวลาอันยาวนานน้ันมี

เอกสารและบันทึกในรูปแบบตางๆจํานวนมหาศาลเน่ืองดวยประวัติและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเอกสารและ

บันทึกเหลาน้ีนอกจากจะเปนหลักฐานข้ันตนที่สามารถอางองิทางวิชาการ  ในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับประวัติ

การศึกษาดานการเกษตรของประเทศและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยในดานตางๆ แลว ยังถือเปนมรดกทางปญญา

และวัฒนธรรม ที่สามารถปลูกฝงความภาคภูมิใจตอบูรพาจารยและเกียรติประวัติของมหาวิทยาลัยแกอนุชน 

ไดอีกดวย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเล็งเห็นถึงความสําคัญของการเก็บรักษาหลักฐานเหลาน้ีอยางถูกตอง

ตามหลักวิชาการ  ในวาระที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยางกาวเขาสูทศวรรษที่ 7 รองศาสตราจารย ดร. วิโรจ อิ่ม

พิทักษ อธิการบดี ( 8 มิ.ย. 2545 – 7 มิ.ย. 2549 ) ไดต้ังหอจดหมายเหตุข้ึนโดยการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยให 

หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทากอง ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2547 

ตอมามหาวิทยาลัยไดพิจารณารวมหอประวัติ (จัดต้ังข้ึนในวาระครบรอบ 60 ปแหงการสถาปนา

มหาวิทยาลัย ซึ่งเปดใหชมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2546) เขาเปนงานหน่ึงของหอจดหมายเหตุ ดวยเหตุผลที่หอ

จดหมายเหตุ และหอประวัติ มีวัตถุประสงคในการจัดเก็บ อนุรักษ และเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับประวัติพัฒนาการของ

มหาวิทยาลัย และไดใหบริการในลักษณะที่มีความเกี่ยวเน่ืองกัน ทั้งน้ีเพื่อเปนการลดความซ้ําซอน กอใหเกิดความ

คลองตัวในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สภามหาวิทยาลัยจึงพิจารณาใหหอประวัติเปนภารกิจใน

กํากับของหอจดหมายเหตุ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2549 

 

 1.1.14 สํานักงานทรัพยสิน 

  สํานักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดต้ังข้ึนครั้งแรกจากประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 เพื่อรองรับการบริหารงานดานทรัพยสินเชิงพาณิชยใหแก

มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีประวัติและพัฒนาการอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน สรุปไดดังน้ี 

  พ.ศ.2531 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 ไดจัดต้ัง 

“สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดหาและจัดการผลประโยชน” 

  พ.ศ.2533 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 21 กันยายน 2533 อนุมัติใหเปลี่ยนช่ือเปน 

“สํานักงานบริการวิชาการและทรัพยสิน” 

  พ.ศ.2546 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ไดจัดต้ัง 

“สํานักงานทรัพยสิน” มีฐานะเทียบเทากองในสํานักงานอธิการบดี 

  พ.ศ.2548 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2548 ใหแบงสวน

ราชการภายในสํานักงานทรัพยสินเปน 3 งาน ไดแก งานธุรการ งานวางแผนและพัฒนา งานบริหารสิทธิประโยชน 
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  พ.ศ.2551 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 เพื่อให

หนวยงานจัดหารายไดมีเอกภาพ บริหารจัดการในเชิงรุกอยางบูรณาการ จึงไดปรับรวมหนวยงานหารายไดเขามาอยู

ภายใตสังกัดสํานักงานทรัพยสิน และมีการปรับโครงสรางการแบงสวนหนวยงานภายในสํานักงานทรัพยสิน ดังน้ี 

  งานบริหารจัดการ ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก หนวยธุรการ หนวยวางแผนและพัฒนา และ

หนวยรายได  

  งานสิทธิประโยชน ประกอบดวย 3 หนวย ไดแก ศูนยผลิตภัณฑนม มก. ศูนยหนังสอื มก. และ 

KU Avenue 

 

 1.1.15 สํานักงานบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเล็งเห็นถึงความสําคัญใหมีการจัดต้ังหนวยงานเพื่อทําหนาที่

ประสานงานกลางในการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบของการสรางเครือขายกับหนวยงาน

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีการดําเนินภารกิจในดานการใหบริการวิชาการที่เปนความเช่ียวชาญเฉพาะทางของ

หนวยงานใหสามารถดําเนินไปไดอยางเปนระบบ และมีความเปนเอกภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดต้ังสํานักงานบริการวิชาการข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา16(4) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ

ประชุมครั้งที่ 11/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 มีฐานะเทียบเทากองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดย

แบงเปน 3 ฝาย คือ 1. ฝายพัฒนาโครงการ  2. ฝายประสานงาน 3. ฝายบริหารและธุรการ 

ตอมาเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯมีหนวยรับผิดชอบงานทางดานบริการวิชาการจากงานวิจัยกระจาย

ไปหลายหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินบริการวิชาการมีเอกภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึนจึงไดรวมภารกิจของศูนย

พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน และศูนยความรวมมือ มก.-ธ.ก.ส. เพื่อการวิจัยและพัฒนาเขาเปนสวน

หน่ึงของสํานักงานบริการวิชาการ เพื่อความคลองตัวในการบริหารและบริการที่ครบวงจรเบ็ดเสร็จภายในหนวยงาน

เดียวกัน มีเอกภาพและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด  โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(4) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุม

ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2550 แลวดําเนินการโอนภารกิจ บุคลากรและทรัพยากรไปยังสํานักงาน

บริการวิชาการ  และปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในเปน 4 งาน ประกอบดวย 1. งานธุรการ 2. งาน

บริการวิชาการ 3.งานทรัพยสินทางปญญา 4.งานพัฒนาธุรกิจ ต้ังแตวันที่ 24 กันยายน 2550 เปนตนไป 

 

 1.1.16 สํานักการกีฬา 

  สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอกําเนิดจากเจตนารมณที่ตองการใหมีองคกรซึ่งทํา

หนาที่รับผิดชอบงานกีฬาโดยตรง โดยในปพ.ศ.2538 ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบใหงานกีฬาซึ่งเปนหนวยงานหน่ึง

ในสังกัดกองกิจการนิสิตยกระดับเปนโครงการจัดต้ังสํานักกีฬาซึ่งเปนหนวยงานในระดับสํานัก โดยรวมสระจุฬาภรณ
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วลัยลักษณมาอยูภายใตโครงการน้ีดวย และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งไดรบัความ

เห็นชอบใหบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7  

ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดประกาศจัดต้ังโครงการจัดต้ัง

สํานักการกีฬาข้ึน โดยยังมิไดแบงสวนราชการ จนกระทั่งวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึง

ประกาศจัดต้ังสํานักการกีฬาข้ึนเปนหนวยงานภายใตสํานักอธิการบดี โดยแบงสวนราชการดังน้ี 

                     1.  สํานักงานเลขานุการ 

                     2.  ฝายสงเสริมและพัฒนากีฬา 

                     3.  ฝายอาคาร สถานที่ และสนามกีฬา 

                     4.  ศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา 

                     5.  สระจุฬาภรณวลัยลักษณ 

                     6. ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. 

 

 1.1.17 ศูนยการศึกษานานาชาติ 

ศูนยการศึกษานานาชาติ เดิมดําเนินงานในลักษณะของสํานักงานโครงการนานาชาติ ซึ่งเปน

หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2538 โดย

มีหนาที่ในการประสานงานการศึกษา ฝกอบรมนานาชาติ ดูแลและเปนที่ปรึกษาใหแกนิสิตตางชาติที่ศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติของคณะตางๆ ใหกับผูที่สนใจโดยทั่วไป 

รวมทั้งจัดหาแหลงทุนสนับสนุนใหนิสิตไดศึกษาตลอดหลักสูตร  

ศูนยการศึกษานานาชาติ ไดรับอนุมัติใหจัดต้ัง โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

2/2546 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2546  เพื่อใหเปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการประสานงานดาน

การศึกษา ฝกอบรมนานาชาติ ดูแลใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกแกนิสิตตางชาติ ประชาสัมพันธ และ

เผยแพรหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ เพื่อความเปนสากลและยอมรับในระดับนานาชาติ 

รวมทั้ง พัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนแสวงหาทุนการศึกษา 

ฝกอบรม และแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนในการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการในระดับสากลเชิงรุก โดยศูนย

การศึกษานานาชาติข้ึนตรงตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย และดําเนินการบริหารจัดการในรูปของคณะ

กรรมการบริหาร 

ตอมาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดสถานภาพของศูนย

การศึกษานานาชาติใหมีฐานะเทียบเทากอง ภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยใหเปนหนวยงานกลางในการ

ประสานการจัดการศึกษานานาชาติ การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งเปนศูนยกลางในการติดตอการใหบริการ

ดานตางๆ แกนิสิตตางชาติอยางเปนระบบและครบวงจร  
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

1.2.1 วิสัยทัศน 

“สํานักงานอธิการบดี เปนศูนยรวมของหนวยงานที่เขมแข็ง มุงมั่นบริการ ประสานภารกิจ เพื่อ

สนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย”  

 1.2.2 ภารกิจ 

 “ประสานภารกิจและใหบริการอยางมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย”  

1.2.3 วัตถุประสงค 

  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1.3 เอกลักษณของสํานัก 

 -  

1.4 แผนงานประจําปของสํานัก 

 (เอกสารแนบ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 1 เลม) 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของสํานัก 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 หนวยงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจํา ปงปม.54 (รอบ 6 

เดือน) และสงใหสํานักงานอธิการบดีรวบรวม 

ก.ค.-ส.ค.54 ทุกหนวยงาน 

2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คร้ังที่ 4/54 (คร้ังที่ 42) 

- พิจารณารางรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 

2553 

8 ส.ค.54 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.

อธิการบด ี

3 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คร้ังที่ 5/54 (คร้ังที่ 43) 

- พิจารณาแนวทางพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

5 ก.ย.54 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.

อธิการบด ี

4 หนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบดี จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ และจัดสงสนง.อธิการบด ี

ก.ย.54-ม.ค.55 ทุกหนวยงาน 

5 รวบรวมแผนพัฒนาปรับปรุงฯ สํานักงานอธิการบดี และจัดสงใหสํานัก

ประกันคุณภาพ และหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี

ก.พ.55 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

6 หนวยงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจํา ปงปม.54 (รอบ 12 

เดือน) และสงใหสํานักงานอธิการบดีรวบรวม 

ต.ค.54-ก.พ.55 ทุกหนวยงาน 

7 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงปม.54 (รอบ 12 เดือน) และ

จัดสงใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี

ก.พ.55 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

8 หนวยงานจัดทําแผน และกําหนดเปาหมายการปฏิบัติราชการประจํา ปงปม.

55 และสงใหสํานักงานอธิการบดีรวบรวม 

ต.ค.54-ก.พ.55 ทุกหนวยงาน 

9 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คร้ังที่ 1/55 (คร้ังที่ 44) 

- พิจารณาทบทวนตัวบงชี้เชิงคุณภาพของแผนปฏิบัติราชการ ปงปม.55 

9 มี.ค.55 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.

อธิการบด ี
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

- พิจารณาหลักฐานอางอิงในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 

2554 

10 หนวยงานทบทวนตัวบงชี้เชิงคุณภาพ และกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพใน

แผนการปฏิบัติราชการประจํา ปงปม.55 และสงใหสํานักงานอธิการบดี

รวบรวม 

มี.ค.-เม.ย.55 ทุกหนวยงาน 

11 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ คร้ังที่ 2/55 (คร้ังที่ 45) 

- พิจารณาตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี 

ประจําปการศึกษา 2554 

- พิจารณาแนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงาน

อธิการบด ี

- พิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) 

สํานักงานอธิการบด ี

18 พ.ค.55 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.

อธิการบด ี

12 จัดสงแบบฟอรมที่เก่ียวของกับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2554 ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี

พ.ค.55 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

13 จัดสงกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ใหหนวยงาน

ในสังกัดสํานักงานอธิการบด ี

มิ.ย.55 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

14 หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

ประจําปการศึกษา 2554 และสงใหสํานักงานอธิการบด ี

พ.ค.-มิ.ย.55 ทุกหนวยงาน 

15 ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) 18-22 มิ.ย.55 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน สนง.อธิการบด ี

16 รวบรวมขอมูลสนง.อธิการบดี ในรูปแบบไฟล common data set และ

จัดสงใหสํานักประกันคุณภาพ 

2 ก.ค.55 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

17 จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สนง.อธิการบด ี มิ.ย.-ก.ค.55 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

18 วิพากษ SAR โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

ปรับแก และจัดสงสํานักประกันคุณภาพ 

ก.ค.55 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.

อธิการบด ี

19 ประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบด ี 16-18 ก.ค.55 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย 
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กอง
แผนงาน กองกลาง 

กองยานพาหนะ  อาคาร และ 

สถานที ่

กองกิจการนิสิต 

สํานักงานอธิการบดี  

ศูนยวิชาบูรณาการ  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กองการเจาหนาที ่ กองคลัง 

กองบริการการศึกษา 

กองวิเทศสัมพันธ 

สถานพยาบาล 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

กลุมงาน

สํานักงาน

อธิการบด ี
สํานักงานกฎหมาย 

สํานักงานบริการวิชาการ หอจดหมายเหต ุ สํานักการกีฬา ศูนยการศึกษานานาชาต ิ สํานักงานทรัพยสิน 

 

1.6 โครงสรางการบริหารงานของสํานัก 

แผนภูมิท่ี 1.1 โครงสรางสํานักงานอธิการบดี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1.2โครงสรางความสัมพันธของงานในสํานักงานอธิการบดี 

 

 

กลุมงานในสํานักงานอธิการบด ี

 
กอง 

 
กอง 

 
กอง 

สํานักงานอธิการบด ี
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สํานักงานอธิการบด ี

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

กองกลาง กองการเจาหนาที่  

- งานสารบรรณ 

- งานการประชุม 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานสภาขาราชการ 

- งานบริหารและพิธีการ 

- งานเลขานุการผูบริหาร 

กองกิจการนิสิต 

กองคลัง กองแผนงาน 

ศูนยวิชาบูรณาการ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กองยานพาหนะ ฯ 

  
กองวิเทศสัมพันธ 

กองบริการการศึกษา 

สถานพยาบาล 

- งานธุรการ 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานพัฒนาและฝกอบรม 

- งานทะเบียนประวัต ิ

- งานสวัสดิการ 

- งานบริหาร -  งานวินัยนิสิต 

- งานกิจกรรมนิสิต 

- งานพัฒนา   - งานอาคารเทพศาสตรสถิตย 

- งานบริการและสวัสดิการนิสิต 

- งานแนะแนวและจัดหางาน 

- งานประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม 

- งานธุรการ 

- งานการเงิน 

- งานบัญช ี
- งานงบประมาณ 

- งานพัสด ุ

- งานเงินรายได 

- ฝายบริหาร 

- ฝายการแพทย 

- ฝายการพยาบาล 

- ฝายทันตกรรม 

- ฝายเภสัชกรรม 

- งานธุรการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

- งานสงเสริมและพัฒนาสื่อการสอน 
- งานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 

- ศูนยประสานงานสหกิจศึกษา 
- งานประชาสัมพันธแนวแนวการศึกษา 

- งานธุรการ 

- งานสารนิเทศ 

- งานความรวมมือระหวางประเทศ 

- งานทุนและเจรจาธุรกิจ 

- ศูนยอาณาบริเวณศึกษา 

- งานบริหารและธุรการ 

- งานอาคารและสถานที ่
- งานซอมบํารุง 

- งานยานพาหนะ 

- งานสวนและรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความปลอดภัย 

- งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 

- งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 

- งานธุรการ 
- งานวิเคราะหแผนและ

งบประมาณ 

- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 

- งานวางผังแมบท 

- งานธุรการ 

- งานการเรียนการสอน 

- งานเอกสารและสื่อการเรียนการสอน 

- งานธุรการ 

- ทีมตรวจสอบที่ 1 

- ทีมตรวจสอบที่ 2 

- ทีมตรวจสอบที่ 3 

 

แผนภูมิท่ี 1.3  โครงสรางงานของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี 
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของสํานัก 

1.7.1 ผูบริหาร 

        1.   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   นางวรพร  อรามรักษ (รักษาราชการแทน) 

         2.   ผูอํานวยการกองกลาง    นางสุกัญญา มณีเจริญ 

         3.   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่   นางสุปราณี สิงหโตทอง 

         4.   ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต   นายประหยัด สุตเศวต 

         5.   ผูอํานวยการกองคลัง    นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย 

         6.   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย 

         7.   ผูอํานวยการกองแผนงาน   นางสาวยุพา  วงษอุบล 

         8.   ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ   นายสมศักด์ิ ทับทิมทอง 

         9.   ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง 

         10. ผูอํานวยการศูนยวิชาบูรณาการฯ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลดาวัลย พวงจิตร  

         11. ผูอํานวยการสถานพยาบาล   แพทยหญิงนงเยาว  อัศวเลิศแสง 

         12. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ 

สํานักงานอธิการบด ี

สํานักงานกฎหมาย หอจดหมายเหตุ  

- งานกฎหมาย 

- งานคด ี

- งานนิติกรรมสัญญา 

- งานวินัย 

- งานธุรการ 

สํานักงานทรัพยสิน 

สํานักงานบริการวิชาการ ศูนยการศึกษานานาชาติ สํานักการกีฬา 

- งานบริหารทั่วไป 

- งานวิชาการ 

- หอประวัติ มก. 

- งานบริหารจัดการ 

- งานสิทธิประโยชน 

- งานธุรการ 

- งานบริการวิชาการ 

- งานทรัพยสินทาง    
    ปญญา 
-  งานพัฒนาธุรกิจ 
 

- สํานักงานเลขานุการ 
- ฝายสงเสริมและพัฒนากีฬา 

- ฝายอาคารสถานที่และสนามกีฬา 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร 
   การกีฬา 

- สระจุฬาภรณวลัยลักษณ 
- ศูนยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มก. 

- ฝายวิชาการ 
- ฝายบริการและสวัสดิการ 
- ฝายบริหารและธุรการ 
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         13. ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย   นายฉัตรชัย  จรูญพงศ 

         14. ผูอํานวยการหอจดหมายเหตุ   นางอารีย  ธัญกิจจานุกิจ (รักษาราชการแทน) 

         15. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน   นางปยฉัตร ชางเหล็ก 

         16. ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ  นางสาวรัตติญา  ศรีดารา 

        17. ผูอํานวยการสํานักการกีฬา  รศ.เจริญ กระบวนรัตน (รักษาราชการแทน)  

         18. ผูอํานวยการศูนยการศึกษานานาชาติ  รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ (รักษาราชการแทน) 

1.7.2 คณะกรรมการในสํานักงานอธิการบดี 

        ประกอบดวย 

        1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

        2. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 

        3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบดี 

   (รายละเอียดในภาคผนวก) 

1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2554 ที่สํานักภาคภูมิใจ 

1.8.1 กองกลาง 

          1. การใหบริการจัดสงไฟลคําสั่ง/ประกาศผานทางระบบ E-mail (หมวดจัดเก็บและคนหาเอกสาร) 

          2. การจัดกิจกรรม CSR ในการสัมมนา กองกลาง (ฝายประกันคุณภาพ) 

  3. การดําเนินการจัดการประชุมคณบดี (งานการประชุม) 

 1.8.2 กองการเจาหนาท่ี 

  1. ระบบรับสงเอกสารอิเลคทรอนิกส 

  2. ระบบรายงานความคืบหนาการดําเนินการตําแหนงทางวิชาการ 

  3. การปรับปรุงเว็บไซดใหม 

 1.8.3 กองกิจการนิสิต 

1. โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ประจําป 2554 วิทยาเขตบางเขน ระหวางวันที่ 18 – 21 

พฤษภาคม 2554 

2. โครงการปแหงการแตงกายงามตามระเบียบนิสิต 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรดานกิจการนิสิต เรื่อง“พัฒนานิสิตอยางไรใหใชชีวิตรวมกันไดในสังคม

พหุวัฒนธรรม” วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2554 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความเปนผูนําแกนิสิตช้ันปที่ 1 หลักสูตร“บนเสนทาง

ผูนํากิจกรรมนิสิต” วันที่ 12-14 สิงหาคม 2554 

5. โครงการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม วันที่ 20 -  21 สิงหาคม 2554 

6. โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร–Southwest 

forestry College ระหวางวันที่ 4 - 8 กันยายน 2554  
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7. โครงการจัดต้ังศูนยรับบริจาค “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย” 

ระหวางวันที่ 14 – 31 ตุลาคม 2554 

8. โครงการ “Dorm Cleaning Day” 

9. โครงการปจฉิมนิเทศนิสิต ปการศึกษา 2554 วิทยาเขตบางเขน วันที่ 24 มกราคม 2555 

 1.8.4 กองคลัง 

  โครงการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย 

 1.8.5 กองบริการการศึกษา 

  1. ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทที่ 5 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จากผลงาน

เรื่อง“ระบบการใหบริการพิมพโปสเตอรออนไลน”ในโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรครั้งที่ 5 

ของสํานักประกันคุณภาพ มก. จากการลงคะแนนโหวตผลงานภาคโปสเตอร 

  2. ไดรับรางวัลชมเชยในการเขารวมโครงการพัฒนาปรับปรุงงานที่ดีที่สดุ (Best Improvement 

Awards) ของสํานักงานอธิการบดีจากผลงาน เรื่อง “ระบบการใหบริการพิมพโปสเตอรออนไลน” 

  3. ไดรับรางวัลปลอบใจจากการเสนอโครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสํานักงานอธิการบดี เรื่อง               

การประมวลสาระสําคัญและมติที่เกี่ยวของกับการบริหารงานดานวิชาการของคณะกรรมการการศึกษา มก. เพื่อให

สะดวกตอการคนหามากย่ิงข้ึน 

 1.8.6 กองแผนงาน 

   1. ระบบรายงานผลขอมูลนิสิตใหม ระดับปริญญาตรีผานเครือขาย 

   2. โครงการระบบการบริหาร กรอบอัตรากําลังบุคลากรเงินรายได 

 1.8.7 กองวิเทศสัมพันธ 

  1. การนํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขาสูกรอบความรวมมือ  

2. ERASMUS MUNDUS โครงการ EXPERT II ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการจัดสรรทุน

ทั้งสิ้น 10 ทุน คือ (จากเดิมที่เคยไดรับจัดสรรเพียง 7 ทุน)   

   - ปริญญาตรี 2 ทุน  

   - ปริญญาโท 2 ทุน  

   - ปริญญาเอก 2 ทุน 

   - หลังปริญญาเอก  2 ทุน 

   - แลกเปลี่ยนบุคลากร 2 ทุน 

3. กรอบความรวมมือ MOI: Master in Open Innovation, Sustainable Development and 

Growth Entrepreneurship 

 1.8.8 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

  1. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2554 

2. โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU – Green Campus 

   3. การสนับสนุนตกแตงสถานที่งานพิธีตางๆของมหาวิทยาลัยฯ 
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- งานวันเกษตรแฟรประจําป 2554  (28 มกราคม-5 กุมภาพันธ 2554)  

- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2554 ( 9-12 กรกฎาคม 2554)  

 1.8.9 ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

  1. โครงการสัมมนาคณะกรรมการและอาจารยผูสอนวิชาบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2554 ใน

หัวขอเรื่อง “บูรณาการเพื่อเสริมอัตลักษณเกษตรสูอาเซียน” ประกอบดวยการบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “วิชา

ศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตสูประชาคมอาเซียน” โดยรองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และการอภิปราย เรื่อง “อัตลักษณเกษตรกับการเปนพลเมืองอาเซียน” โดย 

- รองศาสตราจารย ดร.พงศเทพ  อัครธนกุล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร    

   - คุณธันยวัชร  ไชยตระกูลชัย ผูจัดรายการ Business Connection ทางคลื่น 

96.50 คลื่นความคิด และกรรมการตัดสิน รายการ SME ตีแตก และ 

- คุณชาลอต  โทณวณิก ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) และกรรมการผูจัดการบริษัททศภาค จํากดั ดําเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย ดร.ลิลลี่  กาวีตะ ผูชวย

อธิการบดีฝายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. ตอนรับคณะผูมาศึกษาดูงานจาก ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ซึ่ง

ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ของศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และ คณะ

ผูมาศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซึ่งประกอบดวย อธิการบดี ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 1.8.10 สถานพยาบาล 

  1. การพัฒนาระบบจายยาปฐมพยาบาล สําหรับหอพักในมหาวิทยาลัย สโมสรนิสิต ไดรับรางวัล

ระดับดีเย่ียม ประเภทการปรับปรุงกระบวนงาน โดยสํานักประกันคุณภาพ ประจําป 2554 และ รางวัลระดับดี โดย 

สํานักงานอธิการบดี ในโครงการ Best improvement awards 

  2. การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร โดยใชระบบพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล ไดรับรางวัลระดับดี 

โดย สํานักงานอธิการบดี ในโครงการ Best improvement awards 

  3. การพัฒนาระบบงาน ในการบริการทันตกรรม (ลดระยะเวลาการเลื่อนนัดครั้งใหม) และ ในการ

บริการผูปวยนอก(การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองผูรับบริการ) ไดผานการคัดเลือกเขานําเสนอผลงานภาค

โปสเตอร ประเภท การปรับปรุงงาน โดยสํานักประกันคุณภาพ 

 1.8.11 สํานักงานตรวจสอบภายใน 

1. การตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเงินรายได และประเมินระบบการควบคุมภายใน ของ

หนวยงานในมหาวิทยาลัยจํานวนทั้งสิ้น 43 หนวยงาน มีมูลคาเงินรายไดทั้งหมด 2,103,373,992.62 บาท จากผล

การตรวจสอบทําใหผูบริหารมั่นใจไดวา ขอมูลทางการเงินบัญชีมีความครบถวน ถูกตอง การเฝาระวังความเสี่ยงและ

ใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน รวมทั้งแกไขปรับปรุงจุดออนการควบคุมภายในใหมีความเพียงพอ 

เหมาะสม     
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2. การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ และประเมินระบบการควบคุมภายใน จํานวนทั้งสิ้น 47 

หนวยงาน รวมทั้งตรวจนับครุภัณฑ จํานวน 2,834 ตัว จากผลการตรวจสอบทําใหผูบริหารทราบวาการบริหารงาน

พัสดุของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความครบถวนถูกตอง และมีการปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ นอกจากน้ี ผูบริหารควรใหความสําคัญบางประเด็นที่ตองปรับปรุงแกไข เพื่อใหการใชพัสดุมี

ความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เรื่อง 

“เทคนิคและระเบียบที่ควรรูในการตรวจสอบภายใน” โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร  ที่มีประสบการณและมีความ

เช่ียวชาญจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และสํานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง มาบรรยายเพื่อเพิ่มทักษะความรูและ

แบงปนประสบการณ เกี่ยวกับเทคนิคและขอสังเกตในการตรวจสอบ ระเบียบคาใชจายเดินทางไปราชการ คาใชจาย

ในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน รวมถึงคาใชจายใน

การบริหารงานสวนราชการ ใหแกผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน จํานวน 105 คน ผูบริหาร เจาหนาที่การเงิน

บัญชี และผูที่เกี่ยวของ จํานวน 102 คน     

 1.8.12 หอจดหมายเหตุ 

  1. มีผูขอเขาเย่ียมชมหอจดหมายเหตุและหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จากหนวยงาน

ภายใน ทั้งหมด 7 ครั้ง โดยเปนผูเขารวมโครงการ/นิสิตแลกเปลี่ยนจากนานาชาติ จํานวน 3 ครั้ง 

  2. มีโอกาสจัดนิทรรศการใหแกมหาวิทยาลัยในงานสําคัญ ไดแก วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหวานขาว ณ เกษตรกลางบางเขน และนิทรรศการ

พระราชทานปริญญาบัตรที่จัดรวมกับสํานักหอสมุด 

  3. โครงการสัมมนาประวัติศาสตรบอกเลา (Oral History) สําคัญอยางไร ทําไมตองจัดทําที่มี

ผูเขารวมสัมมนาทั้งจากบุคลากรของมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก   

 1.8.13 สํานักงานทรัพยสิน 

 ดานการจัดหารายไดและสิทธิประโยชน 

  1. การจัดหารายได งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) 2554 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย 

จัดงาน”เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เกษตรแฟรป 2554” ระหวางวันที่ 26 สิงหาคม – 3 กันยายน 2554 (รวม 9 วัน) ณ 

บริเวณหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อเปนการเผยแพรผลการดําเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง 

(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย  การชวยเหลือสังคมภายหลังเกิดอุทกภัย ตลอดจนการนําผลผลิตของราษฎรที่เคย

ประสบอุทกภัยมาจําหนาย โดยมอบหมายใหสํานักงานทรัพยสินบริหารจัดการดานตลาดนัดและสิทธิประโยชน ทั้งน้ี

รายไดจากการจัดงานจะนําเขาสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย มีรายรับ รวมทั้งสิ้น  

4,359,000 บาท 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                     

    25 
 

  2. เกษตรศาสตรรวมใจ ชวยภัยนํ้าทวม 

  จากสถานการณอุทกภัยที่เกิดข้ึน ไดสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถึงปญหา จึงไดจัดงาน “เกษตรศาสตรรวมใจ ชวยภัยนํ้าทวม” ข้ึนระหวาง

วันที่ 16 – 18 มกราคม 2555 บริเวณดานหนาโรงอาหารกลาง ๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และระหวางวันที่ 4 – 

12 กุมภาพันธ 2555 บริเวณศาลาหกเหลี่ยม ซึ่งโครงการที่จัดข้ึนน้ีเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม และเปน

ชองทางหน่ึงเพื่อชวยเยียวยาสังคมไทยใหบรรเทาจากภัยพิบัติ เปนแหลงจําหนายสินคา และสรางรายไดใหแก

ผูประสบภัยนํ้าทวม โดยจําหนายสินคาอุปโภค-บริโภค  สินคา OTOP จากจังหวัดที่ประสบภัยนํ้าทวม มีจังหวัดเขา

รวมทั้งสิ้น 14 จังหวัด ไดแก อุทัยธานี นนทบุรี ชัยนาท อางทอง พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ ลพบุรี 

นครสวรรค สุโขทัย ปทุมธานี สิงหบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร  

  3. การจัดหารายได “งานเกษตรเทรดแฟร ๒๕๕๕...มหกรรมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน” 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดงาน “เกษตรเทรดแฟร ๒๕๕๕...มหกรรมสินคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑชุมชน” ข้ึน ระหวางวันที่ 4 – 12 กุมภาพันธ 2555 ณ บริเวณหอประชุมใหญ ต้ังแตประตูพหลโยธิน 

ถึงประตูงามวงศวาน 1 ภายในงานมีสินคาเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร เชน มะขาม หอม 

กระเทียม นอกจากน้ียังมีผลิตภัณฑชุมชน ตลาดนํ้า สินคาอุปโภคและบริโภค เพื่อจําหนายใหแกคณาจารย นิสิต 

บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 11,601,600 บาท นอกจากน้ียังมีโครงการ

เกษตรศาสตรรวมใจ ชวยภัยนํ้าทวม ที่จัดจําหนายสินคาอุปโภค–บริโภค สินคา OTOP จากจังหวัดที่ประสบภัยนํ้า

ทวม ณ บริเวณศาลาหกเหลี่ยม และหนาหอประชุมใหญ 

  4. งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2554 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2554 ระหวาง

วันที่ 9 – 12 กรกฎาคม ๒๕๕๔ ไดดําเนินการจัดหาสิทธิประโยชน โดยไดรับเงินสิทธิประโยชนรวมทั้งสิ้น 

11,774,509 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

   - สิทธิประโยชนจากการจัดหาผูใหบริการบันทึกภาพผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

เปนเงิน  10,000,000 บาท   

   - สิทธิประโยชนจากการจัดหาผูใหบริการบันทึกภาพหมูบัณฑิต เปนเงิน 500,000 บาท 

   - สิทธิประโยชนจากการจัดหาผูไดสิทธิในการเชาพื้นที่เพื่อจําหนายสินคา ดอกไม และ

ของที่ระลึก เปนเงิน  1,030,000 บาท  

   - สิทธิประโยชนจากการจัดหาผูไดสิทธิในการเชาพื้นที่เพื่อจําหนายอาหารวางและ

เครื่องด่ืม เปนเงิน  100,000 บาท 

   - สิทธิประโยชนจากการใหเชาพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธสินคาและอื่นๆ เปนเงิน 144,509 บาท 

  5. โครงการอิ่มบุญ  อิ่มใจ  อิ่มทอง กับเทศกาลอาหารเจ 

  สํานักงานทรัพยสิน จัดทําโครงการอิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มทอง กับเทศกาลอาหารเจ ต้ังแตวันที่ 27 

กันยายน – 5 ตุลาคม 2554 สถานที่ดําเนินโครงการบริเวณโรงอาหารกลาง 1 และ 2 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
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บริการอาหารเจแกนิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ในชวงเทศกาลอาหารเจ และเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ที่

รับผิดชอบใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึน โดยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 49,400 บาท  

          ดานเสริมสรางสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และการใหบริการ 

  1. อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 

  อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 กอสรางข้ึนเพื่อเปนสวัสดิการดานที่พักอาศัยแก

บุคลากร วิทยาเขตบางเขน นับวาเปนอาคารที่พักที่มีความสมบูรณ ทันสมัยสะดวกสบาย พรอมทั้งเฟอรนิเจอร 

เครื่องปรับอากาศ และสิ่งอํานวยความสะดวกครบทุกหอง ในสวนพื้นที่ช้ันลางจัดสรรเปนพื้นที่เพื่อการพาณิชย

รองรับรานคาที่ใหบริการกับผูพักอาศัย กอสรางโดยใชงบประมาณเงินกูยืมจากสหกรณออมทรัพย มก.วงเงิน

ประมาณ 160 ลานบาท เปนอาคารสูง 7 ช้ัน มีหองพักจํานวน 120 หอง ประกอบดวยหองพัก 3 ขนาด ดังน้ี 

   - ขนาดพื้นที่ 44 ตารางเมตร จํานวน 84 หอง คาหองพัก 3,000 บาท/เดือน 

   - ขนาดพื้นที่ 52 ตารางเมตร จํานวน 12 หอง คาหองพัก 4,000 บาท/เดือน 

   - ขนาดพื้นที่ 64 ตารางเมตร จํานวน 24 หอง คาหองพัก 5,000 บาท/เดือน 

  อาคารหลังน้ีกอสรางแลวเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 และเปดใหบุคลากรเขาพักอาศัยต้ังแต

เดือนธันวาคม 2553 เปนตนมา และมีพิธีเปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 รศ.วุฒิชัย กปล

กาญจน อธิการบดี ใหเกียรติเปนประธานในพิธีทําบุญและเปดอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน45 หลังที่ 1 

  2. ตลาดนัดสวัสดิการเกษตรนนทร ี

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายใหดําเนินการจัดตลาดนัดสวัสดิการเกษตรนนทรี เพื่อใหบริการ

สินคาอุปโภคและบริโภค โดยมุงเนนใหเปนตลาดนัดสวัสดิการจําหนายสินคาคุณภาพดี ราคาถูก ชวยลดภาระคาใชจาย

แกนิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปดบริการทุกวันพฤหัสบดี ณ บริเวณรอบหอประชุมใหญ ดานขางและ

ดานหลัง มีรายรับรวมต้ังแตเดือนตุลาคม 2553 – เดือนสิงหาคม 2554 เปนเงินทั้งสิ้น 854,250 บาท 

 1.8.14 สํานักงานบริการวิชาการ 

  1. โครงการระบบขอใชรถอัจฉริยะ “อนุมัติฉับไว ไมพลาดการเดินทาง” ไดรับรางวัลระดับดีมาก 

ในโครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสํานักงานอธิการบดี รางวัลขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงที่ดีที่สุด (Best 

Improvement Awards) ประจําปงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 

  2. โครงการระบบการจัดเก็บและคนหาเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส ไดรับรางวัลระดับดี ใน

โครงการพัฒนาปรับปรุงงานของสํานักงานอธิการบดี รางวัลขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงที่ดีที่สุด (Best 

Improvement Awards) ประจําปงบประมาณ 2555 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2555 
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 1.8.15 สํานักการกีฬา 

       1. เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จดังานวันเด็กแหงชาติประจําป 2555  

      2. บริหารและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้ง

ที่ 31 วลัยลักษณเกมส ระหวางวันที่ 18 – 25 เมษายน 2555 มีผลการแขงขันไดเหรียญรางวัลรวมเปนอันดับที่ 1  

       3. บริหารและสงนักกฬีาเขารวมการแขงขันกีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 39 สงขลา

นครินทรเกมส ระหวางวันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2555 มีผลการแขงขันไดเหรียญรางวัลรวมเปนอันดับที่ 3  

 1.8.16 ศูนยการศึกษานานาชาติ 

 1. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KUSEP หลักสูตร International 
Business and Thai Culture รุน 8-9 ซึ่งมีนิสิตเขารวมโครงการประเทศฟนแลนด สวีเดน ออสเตรีย และเยอรมน 
รวมทั้งสิ้น 33 ราย 

2. การเขารวมงาน The APAIE 2012 Conference and Exhibition ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระหวางวันที่ 4-6 เมษายน 2555 ซึ่งมีผูเขารวมงานประมาณ 80-100 คนตอวัน นอกจากน้ียังมีการจัดงาน 
Kasetsart University Exclusive Open House โดยมีบุคลากรจากสถาบันตางสนใจเขารวมงาน เชน University 
of Augsburg ประเทศเยอรมนี University of Helsinki ประเทศฟนแลนด Universidad de la Sabana ประเทศ
โคลัมเบีย และ University of Copenhagen ประเทศเดนมารก เปนตน 

3. การเปนผูประสานงานหลักในการจเปดศูนย The Hort CRSP – KU Regional Center of 
Innovation และการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ The 
Horticulture Collaborative Research Support Program (HortCRSP) at University of California, Davis 
ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก The United States Agency for International Development (USAID) ณ คณะ
เกษตร ระหวางวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2555 

4. การเปนผูประสานงานในการเปนเจาภาพจัดประชุม Eurasia Project Meeting 2011 ณ 

โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 17-18 ตุลาคม 2554 โดยมีวัตุประสงคเพื่อหารือแนวทางการ

ดําเนินงานของกลุมสมาชิกโครงการ Eurasia ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency (EACEA)  และมีเปาหมายในการสนับสนุนการใหทุนนิสิตนักศึกษา บุคลากร นักวิจัยตลอดจน

นักวิชาการ ในภูมิภาคเอเชียไดเดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนความรูในประเทศแถบยุโรป  

1.9 ขอมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําป 2554 

 ขอมูลงบประมาณทั้งหมดของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552         

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมาณแผนดิน 1,009,925,532.00 1,009,925,532.00 0.00 

งบประมาณเงินรายได 533,955,255.00 535,191,835.00 -1,236,580.00 

รวม 1,543,907,787.00 1,545,144,367.00 -1,236,580.00 
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2553         

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมาณแผนดิน 1,061,580,349.58 1,061,580,349.58 0.00 

งบประมาณเงินรายได 562,026,672.00 635,742,017.00 -73,715,345.00 

รวม 1,623,607,021.58 1,697,322,366.58 -73,715,345.00 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554         

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมาณแผนดิน 1,050,292,684.82 1,050,292,684.82 0.00 

งบประมาณเงินรายได 438,262,471.00 464,713,828.00 -26,451,357.00 

รวม 1,488,555,155.82 1,515,006,512.82 -26,451,357.00 

 

 ขอมูลการเงินและงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปงบประมาณ รายการ 

2552 2553 2554 

รายรับทั้งหมดของหนวยงาน   1,237,324,761.26  

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ        4,756,514.27  

คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน   1,211,568,855.59  

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน       20,609,078.40  

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ    -  

คาใชจายเพื่อพัฒนาบุคลากร    -  

คาใชจายที่ใชในระบบ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ    -  

เงินเหลือจายสุทธิ     25,755,905.67  

สินทรัพยถาวร   809,632,780.87  

 รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) 

แหลงรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจาย ประมาณการรายจาย 

1.รายไดจากการจัดการศึกษา        167,017,370.00  1. งบบุคลากร 193,456,003.39 

2.รายไดจากการบริการวิชาการ          38,515,881.00  2. งบดําเนินงาน 121,746,407.42 

3.รายไดจากการบริหาร        139,309,690.00  3. งบลงทุน 20,609,078.40 

4.รายไดดอกเบี้ย          68,000,100.00  4. งบอุดหนุน 795,805,100.00 

5.รายไดจากการบริจาค                790,000.00  5. งบอ่ืนๆ 204,602,607.00 

6.รายไดเงินอุดหนุน            3,968,993.00    

7.รายไดอ่ืน          20,660,437.00    

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 438,262,471.00 รวมประมาณการรายจาย (บาท) 1,336,219,196.21 
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 1.9.2 จํานวนบุคลากร 

 ขอมลูบุคลากรทั้งหมด  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา ประเภทบุคลากร 

2553 2554 

1.  เจาหนาท่ีวิจัย 7 1 

2.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 1,219 1,165 

3.  รวมบุคลากรท้ังหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 1,226 1,166 

4.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท  0 0 

5.  รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 1,226 1,166 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 

 ขอมูลบุคลากร ใหนับบุคลากรทีม่ีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหนงทางวิชาการ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

บุคลากรไมรวมลา  บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา ตําแหนงทางวิชาการ 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

-  แรงงาน 461 516 505 0 0 0 461 516 505 

-  ไมมีตําแหนงทางวิชาการ 629 701 524 0 0 0 629 701 524 

-  ชํานาญการ 6 0 0  0 0 0 0 0  

-  ชํานาญการ 7 2 9  0 0 0 2 9  

-  ชํานาญการ 8 2 0  137 0 0 0 2 0   137 

-  เชี่ยวชาญ 9 1 0  0 0 0 1 0  

-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10 0 0  0 0 0 0 0  

รวมทั้งหมด 1,095 1,226 1,166 0 0 0 1,095 1,226 1,166 

คุณวุฒิการศึกษา          

-  ต่ํากวาระดับปริญญาตรี 569 634 617.5 0 0 0 569 634 617.5 

-  ระดับปริญญาตร ี 385 441 415.5 0 0 0 385 441 415.5 

-  ระดับปริญญาโท 138 147 130 0 0 0 138 147 130 

-  ระดับปริญญาเอก 3 4 3 0 0 0 3 4 3 

รวมทั้งหมด 1095 1,226 1,166 0 0 0 1,095 1,226 1,166 
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คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหนงทางวิชาการ (คน) ลํา 

ดับ 

ระยะเวลาการ

ทํางาน ต่ํากวา 

ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.

เอก 

รวม 

(คน) 

ไมมี

ตําแหนง

ทาง

วิชาการ 

ชํา 

นาญ

การ 

ชํานาญ

การพิเศษ 

เช่ียว 

ชาญ 

ชํา 

นาญ

งาน/

พิเศษ 

รวม 

1 9 เดือน ขึ้นไป 617 411 129 3 1,160 1,029 57 61 3 16 1,166 

2 6-9 เดือน 1 9 2 0 12 0 0 0 0 0 0 

3 นอยกวา 6 เดือน 1 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 

4 ลาศึกษาตอ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 รวมทั้งหมด 619 424 131 3 1,177 1,029 57 61 3 16 1,166 

6 ผลรวม 

(1)*1+(2)*0.5 

617.5 415.5 130 3 1,166 1,029 57 61 3 16 1,166 

1.9.3 งานวิจัย (ถาม)ี 

 ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ปจจุบัน)  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 

โครงการ ชวงระยะเวลา

ของโครงการ 

ช่ือหัวหนาโครงการ

และผูรวมโครงการ 

ช่ือแหลงทุน 

ภายใน ภายนอก รวม 

1.ถอดบทเรียนแชมเปยนโลก

กระบวนการบมเพาะการ

เรียนรู กรณีศึกษานิสิตกลุม 

SKEEK 

2553-2554 นางขวัญใจ ชูกิจคุณ เงินรายได     

กองกิจการนิสิต 

20,000  20,000 

 ขอมูลงานวิจัยทั้งหมด สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประจําป รายละเอียด 

2552 2553 2554 

กองบริการการศึกษา    

ในประเทศ 

(ระดับชาติ) 

1 - - 

ตางประเทศ 

(ระดับนานาชาติ) 

- - - 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ

เผยแพร (ปปฏิทิน พ.ศ.) 

รวม 1 - - 

กองบริการการศึกษา     
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ประจําป รายละเอียด 

2552 2553 2554 

ในประเทศ 1 - - 

ตางประเทศ - - - 

รวม 1 - - 

จํานวนบุคลากรวิจัยที่นําเสนอผลงาน

วิชาการ (ปการศึกษา) 

รวม 1 - - 

1.9.4 งานบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน) 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  
หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ภายใน ภายนอก 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

กองบริการการศึกษา      

1. การประชุมวิชาการ คร้ังท่ี 50 

เร่ือง "กูวิกฤตธรรมชาติสรางโอกาส

เกษตรไทย กาวไกลสูอาเซียน" 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

และคาลงทะเบียนจากผู

เสนอผลงานในการประชุม

ทางวิชาการ คร้ังท่ี 50 

กองบริการการศึกษา

รวมกับคณะกรรมการ

จัดงานประชุมทาง

วิชาการ มก. 

492,700 

2. การศึกษาดูงานคณะกรรมการ

ประสานกิจเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 

  กองทุนประสานกิจ

เครือขายสถาบัน 

อุดมศึกษาเขตภาคกลาง

เพ่ือพัฒนาบัณฑิตอุดมคติ

ไทยและ สกอ.  

กองบริการการศึกษา 300,000 

3. โครงการ"วันสถานประกอบการ

โครงการสหกิจศึกษาพบผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"  

คร้ังท่ี 10 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองบริการการศึกษา 60,000 

4. นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

อุดมศึกษาสวนภูมิภาค 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองบริการการศึกษา 331,000 

5. โครงการ“เลือกแนวทาง...วาง

อนาคต” ท่ี มก. คร้ังท่ี 16 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองบริการการศึกษา 520,000 

6. โครงการแนะแนวการศึกษาเชิง

รุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอน

ปลายของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กองบริการการศึกษา 300,000 

ศูนยวิชาบูรณาการ      

1. โครงการดูงาน 

(มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา) 

 

  เงินรายไดศูนยวิชาบูรณา

การฯ 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ 9,250.00 
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หนวยงานที่มารับบริการ/ 

ผูขอรับบริการ 

โครงการ/กิจกรรม 

ภายใน ภายนอก 

ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

หัวหนาโครงการ รายรับจริง 

2. โครงการดูงานมหาวิทยาลัยราช

ภัฎสกลนคร 

  เงินรายไดศูนยวิชาบูรณา

การฯ 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ 6,000.00 

รวม 2 8   2,018,950 

 ขอมูลเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ/เอกชน/สถาบันองคกรระหวางประเทศ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความรวมมือ ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การ

ทํางานจริง 

กองกิจการนิสิต      

1. โครงการพัฒนา

ศักยภาพเครือขาย

แกนนํา 

สํานักโรคเอดส วัณโรค และ

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ 

ใหงบประมาณและสื่อรณรงค 1 วัน 10,000 4 ชั่วโมง 

กองบริการการศึกษา     

1. การจัดประชุม

ทางวิชาการของ

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

มก. รวมกับ สกอ./ 

กระทรวงศึกษาธิการ/ 

กระทรวงเกษตรฯ /

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ/

กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม/ กระทรวง 

ICT /สนงคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ และสนง.กองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการ

อํานวยการ และคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดงานประชุมทาง

วิชาการของ มก.  

ทุกป 3,200,000 1 ป 

2. โครงการสหกิจ

ศึกษา 

บริษัทตางๆ/นิคมอุตสาหกรรม

อมตะนคร 

รับนิสิตเขาปฏิบัติงานโครงการสห

กิจศึกษา 

4 เดือน - 16 สัปดาห 

กองวิเทศสัมพันธ      

1. EXPERT II University of Gottingen ทุนการศึกษา/ทุนฝกอบรมทุน

แลกเปลี่ยน 

1 ป - 100 

2. University 

Consortium 

SEARCA และเครือขาย ทุนการศึกษา/ทุนแลกเปลี่ยน/ทุน

สําหรับเขียนวิทยานิพนธ 

1 ป - 75 

กองยานพาหนะฯ      

1. การสนับสนุนงบประมาณการจัดซ้ือรถรางนนทรีในโครงการ KU – Green Campus Healthy Community 

 - ธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) 

สนับสนุนงบประมาณ - 1,926,000 - 

 - ดร.ขนิษฐา  กาญจนจารี สนับสนุนงบประมาณ - 7,236,400 - 

 - บริษัท โตโยตา บัสส จํากัด สนับสนุนงบประมาณ - 481,000 - 

 - บริษัทน้ําแรเพชรสุวรรณ สนับสนุนงบประมาณ - 481,500 - 

 - บริษัท แคนดูคอนสตร่ัคชั่น 

จํากัด 

สนับสนุนงบประมาณ - 225,000 - 

 - สมาคมนิสิตเกา สนับสนุนงบประมาณ - 225,000 - 
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ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความรวมมือ ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การ

ทํางานจริง 

วิศวกรรมศาสตร 

 - บริษัท ช.การชาง จํากัด 

(มหาชน) 

สนับสนุนงบประมาณ - 500,000 - 

 - บริษัทเซเรบอส จํากัด สนับสนุนงบประมาณ - 450,000 - 

 

 

 

 

2. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยฯ 

 - บริษัท นงนุชแลนดสเคป 

แอนด การเดนดีไซน จํากัด 

คร้ังที่ 1  

อนุเคราะหเจาหนาที่ 100 คน 

รถบรรทุกพรอมเคร่ืองจักรกล ตนไม 

ไมประดับ จํานวน 937 ตน พรอม

ทั้งเจาหนาที่ กองยานพาหนะฯ 30 

คน ดําเนินการตัดแตงไมประดับ 

ปลูกตนไมและจัดสวนขาง

หอประชุมใหญ เกาะกลางถนน

ประตูงามวงศวาน 2 และสมาคม

ศิษยเกา มก. 

6 พฤษภาคม 54 

 

1,383,167.50 

 

- 

  คร้ังที่ 2  

อนุเคราะหเจาหนาที่ 100 คน 

รถบรรทุกพรอมเคร่ืองจักรกล ตนไม 

ไมประดับ จํานวน 47 ตน พรอมทั้ง

เจาหนาที่กองยานพาหนะฯ 75 คน 

ดําเนินการตัดแตงไมประดับ ปลูก

ตนไมและจัดสวนแนวถนนตั้งแต

ประตูพหลโยธินถึงทางแยกธนาคาร

กรุงศรีอยุธยาฯ ถนนสุวรรณวาจกสิ

กิจตั้งแตประตูงามวงศวาน 1 ถึง

แยกภาควิชาพืชไรนาคณะเกษตร

และบริเวณคณะบริหารธุรกิจ 

25-26 มิถุนายน 

54 

 

348,623.00 

 

- 

  คร้ังที่ 3  

อนุเคราะหเจาหนาที่ 80 คน 

รถบรรทุกพรอมเคร่ืองจักรกล ตนไม 

ไมประดับ จํานวน 39 ตน พรอมทั้ง

เจาหนาที่กองยานพาหนะฯ 37 คน 

ดําเนินการตัดแตงไมประดับ ปลูก

ตนไมและจัดสวนถนนสุธรรมอารีกุล

,ถนนไพฑูรยอิงคสุวรรณ,ถนน

อินทรียจันทรสถิตย,ประตูวิภาวด,ี

ดานหลังอาคารคณะบริหารธุรกิจ

16 กรกฎาคม 54 

 

 

 

 

 

 

 

264,880.00 

 

 

 

 

- 
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ชื่อโครงการ ชื่อหนวยงาน ลักษณะความรวมมือ ระยะเวลา งบประมาณ ชม.การ

ทํางานจริง 

,สวนดานหนาอาคารสารนิเทศ 50 

ป 

 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป)  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. รายละเอียด 

2552 2553 2554 

กองบริการการศึกษา    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 68 62 80 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 81,431 84,096 197,072 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 7,257,971.51 5,818,151 6,918,621 

กองยานพาหนะฯ    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 12  12  12  

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 511 689  270 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 300,000 886,970 385,700 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ - 1 2 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ - 27  58 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) - 9,000.00 15,250.00 

มูลคา(บาท) - 4,986.00 11,960.00 

ศูนยการศึกษานานาชาติ    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 6 10 5 

จํานวนคนที่ไดรบับริการ 97 62 80 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 3,585,474 3,320,580 2,263,350 

จํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 86 85 99 

จํานวนคนที่ไดรับบริการทั้งหมด 82,039 84,874 197,480 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 11,143,445.51 10,034,701 9,582,921 

มูลคา (บาท) - 4,986.00 11,960.00 

1.9.5 การบริหารและการจัดการ 

ปการศึกษา รายการ 

2552 2553 2554 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

590 659 804 
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1.9.6   ประสิทธิภาพการใชทรัพยากร  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ทรัพยากรทีอ่ยูในความรับผิดชอบของ

หนวยงาน 

เนื้อที/่จํานวน มูลคา (บาท) มูลคา 

การใชประโยชน (บาท) 

รอยละของการใช

ประโยชน

ทรัพยากร 

กองกิจการนิสิต     

1. ตึกพักชายที่ 5 1,380 4,088,000 4,088,000 100% 

2. อาคารกิจกรรมนิสิตตึก8 962 4,088,000 4,088,000 100% 

3. ตึกพักชายที่ 12 1,920 8,470,000 8,470,000 100% 

4. ตึกพักหญิงบุษกร 1,232.50 7,385,000 7,385,000 100% 

5. ตึกพักหญิงขจรรัตน 598.50 3,150,000 3,150,000 100% 

6. ตึกพักหญิงคัทลียา 598.50 3,150,000 3,150,000 100% 

7. ตึกพักหญิงราชาวด ี 638 3,150,000 3,150,000 100% 

8. ตึกพักหญิงพุทธรักษา 638 3,150,000 3,150,000 100% 

9. ตึกพักหญิงมหาหงส 638 3,150,000 3,150,000 100% 

10. ตึกพักชายที่ 13 4,602 22,067,500 22,067,500 100% 

11. ตึกพักหญิงชงโค 4,016.25 22,067,500 22,067,500 100% 

12. ตึกพักหญิงชวนชม 4,016.25 22,067,500 22,067,500 100% 

13. ตึกพักชายที่ 14 3,570 17,115,000 17,115,000 100% 

14. ตึกพักชายที่ 15 3,570 17,115,000 17,115,000 100% 

15. ตึกคายอาสาพัฒนา 56.25 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100% 

16. หอพักชาย 12 840 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100% 

17. หอพักชาย 14 752 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100% 

18. หอพักชาย 13 822 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100% 

19. หอ 4 อาคารชมรมอนุรักษ 288 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100% 

20. อาคารกองกิจการนิสิต 1,965 ไมมีขอมูล ไมมีขอมูล 100% 

21. Study Room 188.50 1,315,818 1,315,818 100% 

22. อาคารอเนกประสงค  460 12,500,000 12,500,000 100% 

23. อาคารเทพศาสตรสถิตย 5,800 69,489,000 69,489,000 100% 

สํานักงานทรัพยสิน     

อาคารวิทยพัฒนา 536.25 ตร.ม. 

กวาง 21 ยาว 25 

84,090,000.00 - - 

อาคารจําหนายอาหาร โรงอาหาร

กลาง 1 (รานคาหมายเลข 1 – 12)  

325.5 ตร.ม. 

กวาง 7 ยาว 46.5 

1,099,930.00 - - 

อาคารจําหนายอาหาร โรงอาหาร

กลาง 1 (รานคาหมายเลข 13 – 36)  

744 ตร.ม. 

กวาง 16 ยาว 46.5 

1,351,680.00 - - 

อาคารจําหนายอาหาร โรงอาหารกลาง 

2 (รานคาหมายเลข 19 – 36)  

674.5 ตร.ม. 

กวาง 20.5 ยาว 38 

2,437,913.00 - - 

อาคารจําหนายอาหาร โรงอาหารกลาง 

2 (รานคาหมายเลข 1 – 18)  

450 ตร.ม. 

กวาง 18 ยาว 25 

2,599,834.00 - - 

อาคารนั่งทานอาหาร สโมสร

ขาราชการ มก.(โรงอาหารกลาง 2) 

172.5 ตร.ม. 

กวาง 11.5 ยาว 15 

847,872.00 - - 

อาคาร KU Mini Shop 320 ตร.ม. 5,650,000.00 - - 

อาคารที่พักอาศัย ซ.พหลโยธิน 45 14,686 ตร.ม. 159,200,000.00 - - 
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1.9.7 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2552 
ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

1. กองกลาง 1.เปนแหลงศึกษาดูงานระบบบันทึกทะเบียนรับ สงหนังสือโดยใช โปรแกรม Access (หมวดรับ สง) 

2. การเวียนเอกสารผานระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส E-office (หมวดพิมพ) 

2. กองกิจการนิสิต 1. โครงการใบรับรองการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (Transcript กิจกรรม) 

2. โครงการปจฉิมนิเทศ วิทยาเขตบางเขน 

3. โครงการคายเรียนรูคุณธรรม นําชีวิตพอเพียง 

3. กองคลัง 1. การเบิกจายเก่ียวกับสวัสดิการการศึกษาบุตร/คารักษาพยาบาล 

2. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย ผานระบบ GFMIS ในโครงการจายตรง 

3. การสําเนาเอกสารเงินงบประมาณและเงินสวัสดิการ 

4. กองบริการ

การศึกษา 

1. เปนแมขายประสานงานเครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพ่ือพัฒนาบัณฑิตในอุดมคติไทย  

2. ระบบพ่ีเลี้ยงสําหรับบุคลากรใหม ใหพ่ีเลี้ยงมีหนาที่เปนที่ปรึกษาในการฝกสอนงาน ใหคําแนะนํา ใหขอเสนอแนะ รวมประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรใหม   

3. ฐานขอมูลสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ   

5. กองยานพาหนะฯ 1. โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus) 

6. ศูนยฯบูรณาการ 1.  การบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.  โครงการสัมมนาคณะกรรมการและอาจารยผูสอนวิชาบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2552 เร่ือง “มาตรฐานการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” โดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง รอง

อธิการบดีฝายวิชาการ มก. และการบรรยายพิเศษ เร่ือง “การพัฒนา มคอ.2, 3 และ 5 ในวิชาศึกษาทั่วไป” โดย ศ.ดร.ไพฑูรย สินลา

รัตน รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 

3. ตอนรับคณะผูศึกษาดูงานจาก สํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกองบริการการศึกษา งานบริหารวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต  

7. สถานพยาบาล 1. การปรับปรุงงานเตรียมเอกสารฉีดยาเขาขอ ในคลินิกโรคกระดูก (นอกเวลาราชการ) 

8. สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

1. โครงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน  

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การตรวจสอบระบบเงินยืมทดรองผานระบบเครือขายบัญชี 3 มิต”ิ  

3. จัดทํา Audit Program แบบ Step by Step เพ่ิมเติม เพ่ือใชตรวจสอบระบบระบบเงินยืมทดรองผานระบบเครือขายบัญชี 3 มิติ   

4. เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารความเสี่ยงและแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยจากเดิมทีเ่ปน 2 ระดับ 

มาเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับมหาวิทยาลัยฯ ระดับวิทยาเขต และระดับหนวยงานยอย  

5. ปรับปรุงคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ใหเนื้อหามีความเหมาะสมกับการดําเนินงานและ โครงสรางของมหาวิทยาลัยฯ 

9. หอจดหมายเหตุ 1. โครงการแนะนําและสัมมนา “ฐานขอมูลบูรพาจารยแหงมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร” 

2. นิทรรศการเนื่องในงาน “90 ป ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร” 

3. นิทรรศการเนื่องในงาน “100 ป พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ” 

10. สํานักงาน

ทรัพยสิน 

1. การเปดสาขายอยของธนาคารพาณิชย ณ อาคารจอดรถงามวงศวาน 2 ไดรับเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 60 ลานบาท 

2. ฝายตลาดนัดและสิทธิประโยชน งานวันเกษตรแหงชาติ รายรับ 18,562,877 บาท 

3. สิทธิประโยชนจากการบันทึกภาพและการใหเชาพ้ืนที่ฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายรับ 12,309,500 บาท 

11. สํานักงานบริการ

วิชาการ 

1. โครงการลดระยะเวลาการรับ-จายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ 

2. การใชระบบ intranet ในการจองรถยนตสวนกลาง/จองหองประชุม 

3. การไดรับอนุสิทธิบัตร จํานวน 4 ชิ้นงาน 

12. สํานักการกีฬา 1. การเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คร้ังที่ 29  

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2552 

13. ศูนยการศึกษา

นานาชาต ิ
1. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KUSEP หลักสตูร International Business and Thai Culture รุน 3-5 
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ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

   G3: Fall 2009 (Aug 28 – Dec 18, 2009) มีนิสิตเขารวมโครงการ 36 ราย 

   G4: Spring 2010 (Jan 11 – May 7, 2010) มีนิสิตเขารวมโครงการ 41 ราย 

2. การเขารวม partner ใน เครือขายการศึกษาวิจัยและพัฒนาระดับนานาชาติ ไดแก  Eurasia 2, Hort CRSP, Food Security 

Center, International Platform for Asian Agricultural Education (IPAAE) และ Field Oriented Leaders in 

Environmental Sectors Program  (FOLENS) 

ปการศึกษา 2553 
ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

1. กองกลาง 1. เปนแหลงศึกษาดูงาน เร่ืองการจัดเก็บเอกสาร (หมวดจัดเก็บและคนหาเอกสาร) 

2. การจัดระบบการยืม-คืนชุดครุย (งานบริหารและพิธีการ) 

2. กองกิจการนิสิต 1. โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูนํากิจกรรม 

2. โครงการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม  

3. โครงการจัดสรางอาคารหอพักบริเวณซอยพหลโยธิน 45 

3. กองคลัง 1. การเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการที่เกษียณอายุราชการประจําป 

2. การลดขั้นตอนการคืนหลักประกันซอง(เงินสด) 

3. การลดขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 

4. กองบริการ

การศึกษา 

1. ไดรับรางวัลสถานศึกษาดาวรุงดานการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครือขาย จาก สกอ.อรวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย   

2. การนําระบบสารสนเทศมาชวยในการลดขั้นตอนและลดการใชทรัพยากรในการเสนอผลงานการจัดประชุมทางวิชาการของ มก.  

3. ฐานขอมูลกระบวนการสรางคุณคาในการติดตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงและการเสนอขออนุมัติหลักสูตรเพ่ือชวยใหคณะ/

วิทยาเขตมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. กองแผนงาน 1. ระบบการสํารวจและการติดตามภาวะการหางานทํา 

2. การจัดทําระบบงบประมาณเงินรายได 

3. การจัดทําอัตรากําลัง 4 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (พ.ศ.2552-2555) 

6. กองยานพาหนะฯ 1. โครงการจัดตั้งสถานีไบโอดีเซล 

7. กองวิเทศสัมพันธ 1.  โครงการ EXPERT 

8. ศูนยฯบูรณาการ 1. การบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการและอาจารยผูสอนวิชาบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2553 การบรรยายพิเศษ เร่ือง “วิชาศึกษา

ทั่วไปกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

และการเสวนา เร่ือง “ปรัชญา ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการบูรณาการรายวิชา:กระบวนการเรียนรูเพ่ือรูรอบ” โดย 

ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา และ รองศาสตราจารย ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ มก. 

3. มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มก.  

9. สถานพยาบาล 1. การลดระยะเวลาในการรับบริการเจาะเลือด  ในโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยประจําป 

10. สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

1. การตรวจสอบระบบเงินยืมทดรองผานระบบเครือขายบัญชี 3 มิต ิในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบเงินยืมทดรอง

ราชการผานระบบเครือขายฯ ความครบถวน ถูกตองของเงินทดรองราชการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ และการควบคุม

ภายใน จํานวน 46 หนวยงาน  

2. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะแกผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เร่ือง “ตรวจสอบพัสดุอยางสรางสรรค” โดยเชิญวิทยากร

จากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางมาใหความรู แกผูตรวจสอบภายในและเจาหนาที่พัสดุในดานระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ดานกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการ

ตรวจสอบพัสดุและขอตรวจพบในการปฏิบัติงานพัสดุ  

3. จัดทําหนังสือ Shopping Risk จํานวน 9 เลม ไดแก การบริหารพัสดุ การดําเนินงานดานการเงิน การบัญชี การเรียนการสอน การ

บริหารงานวิจัย การบริหารงานบุคคล การบริหารจัดการ บริการวิชาการทางสังคม โครงการฝกอบรม/สัมมนา, การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

11. หอจดหมายเหตุ 1. โครงการสัมมนาเชิดชูบูรพาจารย “ศาสตราจารย ดร. อุทิศ  นาคสวัสดิ์ : ผูเชี่ยวชาญดนตรีไทย หัวใจเศรษฐศาสตร” 

2. โครงการจัดนทิรรศการ  “84  พรรษา  สมเด็จพระเจาภคินีเธอ  เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด”ี 

3. นิทรรศการเนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จทรงดนตรี ณ มก. 
12. สํานักงาน

ทรัพยสิน 

1. ฝายตลาดนัดและสิทธิประโยชน งานเกษตรแฟร รายรับ 23,202,209.50 บาท 

2. สิทธิประโยชนจากการบันทึกภาพและการใหเชาพ้ืนที่ฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายรับ 17,717,000 บาท 

3. การบริหารจัดการตลาดนัดสวัสดิการเกษตรนนทรี 

13. สํานักงานบริการ

วิชาการ 

1. การไดรับสิทธิบัตร จํานวน 1 ชิ้นงาน อนุสิทธิบัตร จํานวน 16 ชิ้นงาน 

2. การดําเนินการบมเพาะธุรกิจ ไดระดับ Start-up Company 4 กิจการ และ ระดับ Spin-off Company 3 กิจการ 

3. จัดทํา Website สํานักงานบริการวิชาการใหม 

14. สํานักการกีฬา 1. การเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คร้ังที่ 30  

2. โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2552 

15. ศูนยการศึกษา

นานาชาต ิ
1. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KUSEP หลักสูตร International Business and Thai Culture รุน 5-7 

   G5: Summer 2010 (May 24 – Aug 11, 2010) มีนิสิตเขารวมโครงการจากฟนแลนด 4 ราย* (ผลกระทบมาจากวิกฤตทาง 

         การเมืองของไทย เมื่อเดือนเมษายน 2553) 

   G6: Fall 2010 (Aug 9 – Dec 13, 2010) มีนิสิตเขารวมโครงการ 16 ราย 

         จากเบลเยี่ยม 1 ราย ฟนแลนด 14 ราย ญี่ปุน 1 ราย 

   G7: Spring 2011 (Jan 10 – May 4, 2011) มีนิสิตเขารวมโครงการ 24 ราย 

         จากฟนแลนด 19 ราย เอสโทเนีย 1 ราย เอธิโอเปย 1 ราย อิตาลี 1 ราย สเปน 1 ราย และอังกฤษ 1 ราย 

2. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน Kasetsart University Student Exchange Program (KUSEP T1) หลักสูตร Thai Business, 

Language and Culture) มีนิสิตจากประเทศจีนเขารวมโครงการ 22 ราย 

3. มีนิสิตใหมนานาชาติที่ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาภายใตโครงการ Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) 

จากประเทศบังคลาเทศ จํานวน 5 ราย 

ปการศึกษา 2554 
ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

1. กองกลาง 1. การใหบริการจัดสงไฟลคําสั่ง/ประกาศผานทางระบบ E-mail (หมวดจัดเก็บและคนหาเอกสาร) 

2. การจัดกิจกรรม CSR ในการสัมมนา กองกลาง (ฝายประกันคุณภาพ) 

3. การประชุมคณบดี  (งานการประชุม) 

2. กองกิจการนิสิต 1. โครงการจัดตั้งศูนยรับบริจาค “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย” 

2. โครงการ “ Dorm Cleaning Day ” 

3.โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร–Southwest forestry College 

3. กองคลัง โครงการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย 

4. กองบริการ

การศึกษา 

1. ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทที่ 5 แนวปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จากผลงาน เร่ือง “ระบบการใหบริการพิมพ

โปสเตอรออนไลน” ในโครงการรางวัลคุณภาพ มก. คร้ังที่ 5 ของสํานักประกันคุณภาพ มก. จากการลงคะแนนโหวตผลงานภาค

โปสเตอร 

2. ไดรับรางวัลชมเชยในการเขารวมโครงการพัฒนาปรับปรุงงานที่ดีที่สุด (Best Improvement Awards) ของสํานักงานอธิการบดี

จากผลงาน เร่ือง “ระบบการใหบริการพิมพโปสเตอรออนไลน” 

3. ไดรับรางวัลปลอบใจการประมวลสาระสําคัญและมติที่เก่ียวของกับการบริหารงานดานวิชาการของคณะกรรมการการศกึษา มก. 

เพ่ือใหสะดวกตอการคนหามากยิ่งขึ้น          

5. กองแผนงาน 1. ระบบรายงานผลขอมูลนิสิตใหม ระดับปริญญาตรีผานเครือขาย 

2. โครงการระบบการบริหาร กรอบอัตรากําลังบุคลากรเงินรายได 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                     

    39 
 

ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

6. กองยานพาหนะฯ 1. โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2554 

2. โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU – Green Campus 

3. การสนับสนุนตกแตงสถานที่งานพิธีตางๆของมหาวิทยาลัยฯ 

   1) งานวันเกษตรแฟรประจําป 2554  (28 มกราคม-5 กุมภาพันธ 2554) 

   2) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2554 ( 9-12 กรกฎาคม 2554)  

7. ศูนยฯบูรณาการ 1. การบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2. โครงการสัมมนาคณะกรรมการและอาจารยผูสอนวิชาบูรณาการ ประจําปการศึกษา2554 เร่ือง “บูรณาการเพ่ือเสริมอัตลักษณ

เกษตรสูอาเซียน” ประกอบดวยการบรรยายพิเศษ เร่ือง “วิชาศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตสูประชาคมอาเซียน” โดย รอง

ศาสตราจารย ดร.วรากรณ  สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และการอภิปราย เร่ือง “อัตลักษณเกษตรกับการเปน

พลเมืองอาเซียน” โดย  

   1) รองศาสตราจารย ดร.พงศเทพ  อัครธนกุล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

   2) คุณธันยวัชร  ไชยตระกูลชัย ผูจัดรายการ Business Connection ทางคลื่น 96.50 และกรรมการตัดสิน รายการ SME ตีแตก 

   3) คุณชาลอต  โทณวณิก ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และกรรมการผูจัดการบริษัททศ

ภาค จํากัด ดําเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย ดร.ลิลลี่  กาวีตะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มก.  

3. ตอนรับคณะผูมาศึกษาดูงานจาก ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

8. สถานพยาบาล 1.การพัฒนาระบบจายยาปฐมพยาบาล  สําหรับ หอพักในมหาวิทยาลัย  และ สโมสรนิสิต  

2.การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  โดยระบบสมารรถนะ 

9. สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน 

 1. การตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเงินรายได และประเมินระบบการควบคุมภายใน ของหนวยงานในมหาวิทยาลัย 43 

หนวยงาน รายไดทั้งหมด 2,103,373,992.62  

2. การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ และประเมินระบบการควบคุมภายใน 47 หนวยงาน และตรวจนับครุภัณฑ จํานวน 2,834 ตัว  

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทกัษะผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เร่ือง “เทคนิคและระเบียบที่ควรรูในการตรวจสอบ

ภายใน” โดยวิทยากรจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และสํานักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง มาบรรยายใหกับผูตรวจสอบภายในของ

หนวยงาน จํานวน 105 คน ผูบริหาร เจาหนาที่การเงินบัญชี และผูที่เก่ียวของ จํานวน 102 คน     

10. หอจดหมายเหตุ 1. โครงการสัมมนาวิชาการ “ประวัติศาสตรบอกเลา ( Oral History) สําคัญอยางไร ทําไมตองจัดทํา” 

2. นิทรรศการ “พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2554”  

3. นิทรรศการเนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จทรงดนตรี ณ มก.และนิทรรศการ

นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด 

11. สํานักงาน

ทรัพยสิน 

1. คณะผูบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา มก. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย จํานวน 1,000,000 บาท 

2. สิทธิประโยชนจากการบันทึกภาพและการใหเชาพ้ืนที่ฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายรับ 11,774,509 บาท 

3. จัดงานเกษตรเทรดแฟร 2555 มหกรรมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน รายรับ 11,601,600 บาท 

12. สํานักงานบริการ

วิชาการ 

1. โครงการระบบขอใชรถอัจฉริยะ “อนุมัติฉับไว ไมพลาดการเดินทาง” 

2. โครงการระบบการจัดเก็บและคนหาเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส 

13. ศูนยการศึกษา

นานาชาต ิ
1. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยน มก. KUSEP หลักสูตร International Business and Thai Culture รุน 8-9 ซ่ึงมีนิสิตเขารวมโครงการ

ประเทศฟนแลนด สวีเดน ออสเตรีย และเยอรมน รวมทั้งสิ้น 33 ราย 

2. การเขารวมงาน The APAIE 2012 Conference and Exhibition ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหวางวันที่ 4-6 เมษายน 2555 มี

ผูเขารวมงานประมาณ 80-100 คนตอวัน จัดงาน Kasetsart University Exclusive Open House โดยมีบุคลากรจากสถาบันตางๆ

สนใจเขารวมงาน เชน University of Augsburg ประเทศเยอรมนี University of Helsinki ประเทศฟนแลนด Universidad de la 

Sabana ประเทศโคลัมเบีย และ University of Copenhagen ประเทศเดนมารก เปนตน 

3. เปนผูประสานงานหลักในการจเปดศูนย The Hort CRSP – KU Regional Center of Innovation และการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

โดยความรวมมือของ มก. และ The Horticulture Collaborative Research Support Program (HortCRSP) at University of 

California, Davis ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก The United States Agency for International Development (USAID) ณ คณะ

เกษตร ระหวางวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2555 
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใชสอย 

หนวยงาน ที่ตั้ง/พื้นที่ใชสอย 

1. กองกลาง อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 6 

2. กองการเจาหนาที่ อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 8 

3. กองกิจการนิสิต ดานหนาอยูตรงขามกับสถานพยาบาล มก. 

ดานขางทางซายติดกับสํานักทะเบียนและประมวลผล ดานขางทางขวาติดกับหอ2 ,3 , 4 

ดานหลังมีตึกพักชายที่ 12 และตึกพักชายที่ 5 มีพื้นที่โดยรวม 2,068.50 ตรม. 

4. กองคลัง อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 3 

5. กองบริการการศึกษา อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 9 

6. กองแผนงาน อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 7 พื้นที่ 1,248 ตารางเมตร 

7. กองวิเทศสัมพันธ อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 10 

8. กองยานพาหนะฯ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ อยูประตูทางเขา-ออก ของมหาวิทยาลัยดานถนน

วิภาวดีรังสิต 

9. ศูนยวิชาบูรณาการ อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น G 

10. สถานพยาบาล ตรงขามกองกิจการนิสิต ดานขางติดกับสนามบาสเกตบอล ศูนยกิจกรรมนิสิต และคณะ

วิศวกรรมศาสตร ดานหนาติดถนนสาคริก ดานขางติดถนนกําพล อดุลยวิทย มีพื้นที่ใชสอย

รวม 392.65 ตารางเมตร 

11. สํานักงานตรวจสอบภายใน อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 8 

12. สํานักงานกฎหมาย อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 10 

13. หอจดหมายเหตุ 1. หอจดหมายเหตุใชพื้นที่สวนหน่ึงของ ชั้น 4 อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ มีพื้นที่ใชสอย

ประมาณ 350 ตารางเมตร เปนที่ทําการหอจดหมายเหตุ   

2. อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งอยูบริเวณประตู 3 ถนนงามวงศวาน ใกล

กับรานคาสหกรณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาคารหอประวัติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ยกพื้น 0.5 เมตร ทรง

บินหลา พื้นที่ใชสอย 819 ตารางเมตร   

3. อาคารอนุรักษ (หอ 2) ตั้งอยูริมถนนระพีสาคริก ตรงขามกับสนามรักบี้ ใกลอาคารหอพัก

นิสิตชาย ตึกที่ 12 อาคารอนุรักษ (หอ 2) เปนอาคารไม 2 ชั้น ทรงปนหยา พื้นที่ใชสอย 

296 ตารางเมตร 

14. สํานักงานทรัพยสิน อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 2 พื้นที่ใชสอย 536.25 ตร.ม. 

15. สํานักงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 

16. สํานักการกีฬา ประกอบดวยกลุมอาคาร ดังน้ี 

1. สํานักการกีฬา (อาคารยิมเนเซ่ียม) 

2. อัฒจรรยสนามอินทรีจันทรสถิตย สนามฮอกก้ี 

3. สระวายนํ้า 

4. อาคารยูโด – ไอกิโด (อาคารเอนกประสงค) อาคารชมรมรักบี้ฟุตบอล อาคารดาบสากล 

5. สนามฝกสอนยิงธนู 
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หนวยงาน ที่ตั้ง/พื้นที่ใชสอย 

6. อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา 

17. ศูนยการศึกษานานาชาติ ที่ตั้ง อาคารกิจกรรม ชั้น 2-5 โดย 

ชั้น 2-3 เปนสํานักงานและหองประชุม 

ชั้น 4-5 เปนหองพักนิสิต ชั้นละ 14 หอง รวมทั้งหมด 28 หอง 

รวมพื้นที่ทั้งส้ิน 1,960.80 ตารางเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                     

    42 
 

บทท่ี 2   

การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตามภารกิจ 

 สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยสรุปผล

การดําเนินงานในภาพรวมไดดังน้ี 
 

การบรรลุผล 

เปาประสงค 
จํานวน

ตัวช้ีวัด ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

1. การสนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษา 2 1 0 1 

2. การพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ ความรู ประสบการณวิชาชีพให

เปนไปตามสมรรถนะ  

3 1 0 2 

3. สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป 36 9 7 20 

4. สนับสนุนการบริหารจัดการดานทรัพยสิน 3 1 0 2 

รวม 44 12 7 25 

คิดเปนรอยละ 100.00 27.27 15.91 56.82 

 เมื่อพิจารณาแตละเปาประสงค สรุปผลการดําเนินงานไดดังน้ี 

1. การสนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษา 

การบรรลุผล (จํานวนตัวช้ีวัด) 

เปาประสงค  
จํานวน

ตัวช้ีวัด ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

I.5 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 2 1 0 1 

รวม 2 1 0 1 

คิดเปนรอยละ 100.00 50.00 0.00 50.00 
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2. การพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ ความรู และประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามสมรรถนะ 

การบรรลุผล (จํานวนตัวช้ีวัด) 

เปาประสงคที่ 
จํานวน

ตัวช้ีวัด 
ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

L.1 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอยางตอเน่ือง 3 1 0 2 

รวม 3 1 0 2 

คิดเปนรอยละ 100.00 33.33 0.00 66.67 

3. การสนับสนุนการบริหารจัดการท่ัวไป 

การบรรลุผล (จํานวนตัวช้ีวัด) 

เปาประสงค 
จํานวน

ตัวช้ีวัด 
ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

C.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการ 2 1 1 0 

F.1 การควบคุมตนทุนและคาใชจายที่มีประสิทธิภาพ 5 1 0 4 

F.2 การบริหารงบประมาณ และการเงินที่มีประสิทธิภาพ 2 1 0 1 

I.1 การลดรอบและระยะเวลาการทํางาน 2 1 0 1 

I.2 กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 5 0 0 5 

I.3 การพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง 2 0 2 0 

I.4 ระบบพัฒนากายภาพและบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ 5 0 1 4 

I.6 การสงเสริมสุขภาพ สวิสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดี 4 2 2 0 

I.7 การอนุรักษ จัดเก็บและบริการเอกสารสําคัญ 2 0 1 1 

L.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 1 0 0 1 

L.3 ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ 4 1 0 3 

L.4 การวิจัยสถาบันเพือ่พัฒนางาน 2 2 0 0 

รวม 36 9 7 20 

คิดเปนรอยละ 100.00 25.00 19.44 55.56 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                     

    44 
 

4. การสนับสนุนการบริหารจัดการดานทรัพยสิน 

การบรรลุผล (จํานวนตัวช้ีวัด) 

เปาประสงค 
จํานวน

ตัวช้ีวัด 
ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

F.3 การบริหารทรัพยสินเพื่อใหเกิดรายได 3 1 0 2 

รวม 3 1 0 2 

คิดเปนรอยละ 100.00 33.33 0.00 66.67 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) น้ัน สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ใชสําหรับหนวยงานที่ทํา

หนาที่สนับสนุนหรือใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหสนองตอบตอพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได

ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  

5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทาน้ัน 

 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบคุณภาพ 

และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมิน

ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปไดดังตาราง 2.1 

ตารางท่ี 2.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย องคประกอบคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 4.00 4.58 4.39 ดี 

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 4.25 - 4.40 ดี 

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- 3.00 - 3.00 พอใช 

องคประกอบที่ 6  การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 5.00 4.33 4.58 4.43  

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดี  
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  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังน้ี 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนการดําเนินงาน ดังน้ี  

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  

รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2554 

 2555 ตัวตั้ง 

ตัวบงชี ้

 

2554 

 ตัวหาร 

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 

ผลการ

ประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงช้ี  5.00  

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 - 8 5.00  

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  8 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน  โดยเปน 

แผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรอืปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ป ฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 

(พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพื่อพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 

 

ผลการดําเนินงาน  

1. สํานักงานอธิการบดีไดปรับปรุงแผนที่ยุทธศาสตร โดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และ

แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยเขารวมโครงการเสริมสรางศักยภาพดานแผนและพัฒนาองคกร และนําความรูที่

ไดจากโครงการมาดําเนินการจัดประชุมผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเมื่อวันที ่18, 19 และ 24 

พฤศจิกายน 2553 เพื่อพิจารณาวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค (SWOT) กําหนดวิสัยทัศนพันธกิจ แผน

ยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดีรวมกัน จัดทําเปนแผนยุทธศาสตร ป 2554-2559 สํานักงานอธิการบดี (1-1.1-

1-1) และรวมกันกําหนดตัวช้ีวัดในแตละเปาประสงค และใหทุกหนวยงานจัดสงโครงการ/กิจกรรม และเปาหมาย

ตามตัวช้ีวัด จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 (1-1.1-1-2)  

 

2. เมื่อมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร ป 2554-2559 สํานักงานอธิการบดีรวมกันแลว  สํานักงานอธิการบดี 

ไดถายทอดไปยังหนวยงานสงักัดสํานักงานอธิการบดี โดยจัดสงขอมูลถึงผูบริหารหนวยงาน พรอมทั้งนําข้ึนเว็บไซด

สํานักงานอธิการบดี (1-1.1-2-1) เพื่อรับทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุงไปสูเปาหมายรวมกัน 

 

3. จากแผนยุทธศาสตร ป 2554-2559 สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2554-2559 โดยใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีจัดสงโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับ

เปาประสงคตามแผนยุทธศาสตร และจะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 พรอมทั้งกําหนดเปาหมายใน

แตละป สํานักงานอธิการบดีทําการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม เปาหมายดังกลาว จัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 (1-1.1-1-2 ซ้ํา) จากน้ัน หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดนําแผน

ยุทธศาสตร ป 2554-2559 ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ดําเนินงาน (1-1.1-3-1) 
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4. ในแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 ของสํานักงานอธิการบดี น้ัน ประกอบดวย

เปาประสงค จํานวน 15 เปาประสงคที่สนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ 

ความรู ประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามสมรรถนะ การสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป และการสนับสนุนการ

บริหารจัดการดานทรัพยสิน มีตัวช้ีวัดความสําเร็จของแตละเปาประสงค จํานวน 44 ตัวช้ีวัด (1-1.1-1-2 ซ้ํา)   

 

5. ภายหลังจากมีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 ระดับสํานักงานอธิการบดีแลว 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดนําไปจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการในระดับหนวยงาน (1-1.1-3-1 ซ้ํา) 

และดําเนินงานตามแผน 

 

6. เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีดําเนินไปตามแผนปฏิบัติราชการ 

สํานักงานอธิการบดีไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน โดยขอใหหนวยงานรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ พ.ศ.2554 จํานวน 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน โดยผลการปฏิบัติราชการไดผานที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี (1-1.1-6-1, 1-1.1-6-2, 1-1.1-6-3) 

 

7. สํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการทบทวนแผน ภายหลังจากมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี

พิจารณาใหขอเสนอแนะในการกําหนดตัวช้ีวัด และเปาหมาย ควรพิจารณาตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพเพิ่มข้ึน หรือถาเปน

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ควรเปนลักษณะที่เนนการวัดผลสําเร็จ ผลผลิต แทนการวัดการดําเนินงาน (ซ้ํา 1-1.1-6-3)  

 

8. จากการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติราชการในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงาน

อธิการบดี ไดแจงใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2555 โดยเนนตัวช้ีวัดและเปาหมายเชิงคุณภาพมากข้ึน (1-1.1-8-1) 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย เปาหมาย ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 2554 

การประเมิน

เปาหมาย 2555 

1.1 5 ขอ 8 ขอ 3.00  5.00 8 ขอ บรรล ุ - 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร ป 2554-2559 สํานักงานอธิการบดี 

1-1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 สํานักงานอธิการบดี 

1-1.1-2-1 เว็บไซดสํานักงานอธิการบดี www.psdb.ku.ac.th 

1-1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (ขอมูลจากหนวยงาน) 

1-1.1-6-1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

1-1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/54 

1-1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/55 

1-1.1-8-1 บันทึกขอความใหทบทวนตัวช้ีวัดและเปาหมายเชิงคุณภาพในแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2555 

 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สํานักงานอธิการบดีมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2554 

ตัวตั้ง 

ตัวบงชี ้ หนวย 

  

  

2554 2555 

  ตัวหาร 

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

 

หมายเหต ุ 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.39   

101,677.84  2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉล่ีย  4.00   

   24,440 

4.16 4.16   

2.2 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ 

ขอ 4   - 4  4.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ  5 -   5 5.00   
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ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย 3.50 

ระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2554 สํานักงานอธิการบดี มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการที่มีการสํารวจความพึง

พอใจ ทั้งหมด 154 โครงการ  

 

 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   =  ผลรวมของผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

                         ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม   

      = 
440,24

84.677,101
 

 

 คะแนนที่ได    =  4.16 คะแนน 

 

เกณฑการประเมิน 

 คํานวณคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทาน้ัน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย 

2554 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

101,939.48 101,300.13 2.1 
24,432 

คาเฉลี่ย 

4.17 24,341 

คาเฉลี่ย 

4.16 

4.17 คะแนน 4.16 คะแนน คาเฉลี่ย 

4.00 

บรรลุ - 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-2.1-1-1 แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบรกิารท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

  2.  มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

  3.  มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด 

  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 

  5.  มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. สํานักงานอธิการบดีมีการสํารวจความตองการของผูรับบริการตามภารกิจหลัก ดังน้ี (1-2.2-1) 

  1.1 สํารวจความพึงพอใจและความตองการของการใหบริการแกนิสิต พบวา นิสิตตองการให

หนวยงานจัดโครงการเพิ่มเติมในหัวขอ ทําอยางไรใหสุขภาพดี โครงการเกี่ยวกับเพศศึกษา เปนตน สําหรับนิสิตภาค

พิเศษ ตองการใหจัดโครงการในชวงเวลาที่ไมตรงกับการเรียนการสอน และในหัวขอเกี่ยวกับการเสริมหลักสูตรดาน

สุขภาพเพิ่มเติม 

  1.2 สํารวจความตองการของผูเชาที่ดินและอาคารราชพัสดุ ผูใชบริการโรงอาหารกลาง 1 และ 2 

บริษัท/หางราน รานคาทั่วไป ที่เขารวมงาน/โครงการตางๆ เชน งานเกษตรแฟร รวมทั้ง บุคลากรอาคารที่พักอาศัย 

ซอยพหลโยธิน 45  

  1.3 สํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการของหอจดหมายเหตุ พบวา ผูรับบริการ

ตองการคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนเพิ่มมากข้ึน 

  1.4 สํารวจความตองการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พบวา ผูรับบริการตองการใหเพิ่มนัก

กายภาพบําบัด ตองการใหแพทยตรวจละเอียดมากข้ึน ตองการใหปรับปรุงตัวยาแกหวัดบางชนิด และตองการให

ปรับปรุงหองนํ้า 

  1.5 สํารวจความตองการของผูเขารวมโครงการเตรียมความพรอมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร และระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเจาหนาที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา ผูเขารวม

โครงการตองการใหเพิ่มระยะเวลาการจัดโครงการใหมากข้ึน  
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  1.6 สํารวจความตองการของผูรับบริการในการเสนอขออนุมัติเปดโครงการภาคพิเศษ พบวา 

ผูรับบริการตองการใหมีการใหความรูเกี่ยวกบัข้ันตอนกระบวนการขอเสนออนุมัติโครงการ มีคําอธิบายรายละเอียด

ในคูมือการเสนอขออนุมัติโครงการ รวมทั้งแจงระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของใหรับทราบ  

  1.7 สํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการตอการใหบริการงานบริหารงานบุคคล 

งานทะเบียนประวัติ งานพัฒนาและฝกอบรม งานธุรการ และงานสวัสดิการ และจัดลําดับความสําคัญของการ

ใหบริการที่จะปรับปรุงตามลําดับกอนหลัง พบวา งานที่สําคัญที่จะนํามาปรับปรุงในลําดับแรก คือ การขอตําแหนง

ทางวิชาการ การทําบัตรประจําตัวบุคคลอิเล็กทรอนิกส และการรับสมัครงาน  

  1.8 สํารวจความตองการของผูรับบรกิารตอการใหบริการดานอาคารสวนกลาง อาคารหอง

ประชุม/สัมมนา พบวา ผูรับบริการตองการใหปรับปรุงสภาพแวดลอม การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบ

การจราจรภายในมก. และปรับปรุงเกี่ยวกับสาธารณูปโภค 

 

 2. หลังจากทราบผลการสํารวจความตองการแลว สํานักงานอธิการบดีไดนําขอมูลมาวางแผนการใหบริการ

ใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ดังน้ี (ซ้ํา 1-2.2-1) 

  2.1 นําขอมูลความตองการรับบริการของนิสิตเขาที่ประชุมคณะกรรมการหนวยงานเพื่อกําหนด

แนวทาง และมอบหัวหนางานรับผิดชอบจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรดานสุขภาพใหแกนิสิตภาคพเิศษ หัวขอ 

โครงการเทคนิคพิชิตใจคนรัก โครงการสุขภาพดีซื้อขายไดที่ไหน โครงการนิสิตรุนใหม ชีวิตสดใส ใสใจสุขภาพ 

  2.2 จัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานการใหบริการดานอาหาร ประกอบดวย 4 กิจกรรม คือ การ

ฝกอบรมวิธีการปฏิบัติที่ดีเพื่อความปลอดภัยของอาหารแกผูประกอบการรานคา และการตรวจสารปนเปอนใน

วัตถุดิบ แตงต้ังคณะทํางานออกแบบงานกอสราง/ปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ใหสะอาดถูกสุขลักษณะ 

สามารถใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ วางแผนการคัดเลือกผูไดสิทธ์ิเขารวมงานแสดงและจําหนายสินคางานเกษตร

แฟรใหสอดคลองตามความตองการของกลุมลูกคา โดยขออนุมัติปรับกระบวนการเชิญชวนบริษัท/หางราน และ

รานคาทั่วไปเขารวมงาน ดวยการสง SMS จดหมายเชิญผานเว็บไซด และกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผูไดสิทธ์ิขอ

ใชพื้นที่ตามคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เชน มีใบรับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา OTOP เปนตน ในสวนการบริหาร

จัดการดานอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ไดแตงต้ังผูจัดการอาคาร และคณะกรรมการบริหารจัดการอาคาร ทําหนาที่

วางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  

  2.3 วางแผนจัดหาคอมพิวเตอรเพื่อใหบริการกับผูมารับบริการสืบคนขอมูลดานประวัติ และจัดสง

บุคลากรอบรมพัฒนาจิตบริการ การมีมนุษยสัมพันธกับผูรับบริการ  

  2.4 วางแผนติดต้ังพัดลมเพดานเพิ่มในหองนํ้าของสถานพยาบาล จํานวนหองละ 2 เครื่อง  

  2.5 วางแผนเพิ่มระยะเวลาการจัดโครงการเตรียมความพรอมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คอมพิวเตอร และระเบียบวิธีวิจัยสําหรับเจาหนาที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จาก 2 เดือน ในป 

2554 เปน 4 เดือน ในป 2555 เพื่อใหผูเรียนไมเรียนหนักจนเกินไป 
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  2.6 วางแผนปรับปรุงคูมือการเสนอขออนุมติัโครงการพิเศษ และมีแผนการดําเนินการฝกอบรม

และเผยแพรความรูใหกับนักวิเคราะหนโยบายและแผน รวมทั้งเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการเสนอขออนุมัติเปด

โครงการภาคพิเศษ 

  2.7 วางแผนจัดทําระบบรายงานความคืบหนาการดําเนินการตําแหนงทางวิชาการโดยใชการ

ติดตามความคืบหนาผานทางอินเตอรเน็ต www.person.ku.ac.th/person_nap/report4.php และจัดทําปาย

แสดงข้ันตอนการปฏิบัติงานการทําบัตรประจําตัวบุคคล และการสมัครงาน เพื่อความรวดเร็วในการรับบริการ  

  2.8 วางแผนจัดทําคูมอืและข้ันตอนการใหบริการของกองยานพาหนะฯ พัฒนาบุคลิกภาพของ

บุคลากรเพื่อเสริมสรางงานบริการ ใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากร พัฒนาปรับปรุงการใหบริการเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน การรักษาความปลอดภัย การใหบริการรถโดยสารสวัสดิการ การ

ใหบริการดานอาคารเรียนสวนกลาง อาคารหองประชุม/สัมมนา และการจราจร  

 

 3. จากการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองตามความตองการของผูรับบริการ สํานักงานอธิการบดีได

ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว (ซ้ํา 1-2.2-1) 

 

 4. เมื่อโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ไดประเมิน และสรุปผลการจัดโครงการ เพื่อนําไป

ปรับปรุงการใหบริการในรอบปตอไป โดย (ซ้ํา 1-2.2-1) 

  4.1 สํารวจความพึงพอใจของนิสิตที่เขารวมโครงการ  

  4.2 สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการโรงอาหารกลาง  

  4.3 สํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูมาใชบริการดานการรักษาพยาบาล ไมพบ

ขอเสนอแนะเดิมเกี่ยวกับการปรับปรุงหองนํ้า  

  4.4 ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนโครงการเตรียมความพรอมฯ   

  4.5 สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและบุคลากรตอการใหบริการดานความปลอดภัย การจัด

ระเบียบการจราจรภายใน มก. อาคารสถานที่ การพัฒนากายภาพ การสาธารณูปโภค การศึกษาดูงานโครงการ

วิทยาเขตสีเขียว และการใหบริการเว็บไซดกองยานพาหนะฯ ผลความพึงพอใจ พบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมระดับมาก  

 

เกณฑการประเมิน 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

2.2 4 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 ขอ บรรล ุ - 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-2.2-1 ขอมูลการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (ขอมูลจากหนวยงาน) 

 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือบุคลากรมี

สวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมตํ่ากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดําเนินงาน (กองยานพาหนะฯ รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน) 

 1. สํานักงานอธิการบดี ใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมและจิตสํานึก

ในการมีสวนรวมพัฒนาหนวยงานระหวางบุคลากรในหนวยงาน โดยกิจกรรมที่บุคลากรในสํานักงานอธิการบดีมีสวน

รวมอยางตอเน่ือง ไดแก โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งจัดเปนประจําทุกปโดย

กองยานพาหนะฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก เริ่มครั้งแรกในวันที่ 10 มิถุนายน 2538 จนถึงปจจุบัน เปน

ระยะเวลา 16 ป และในปการศึกษา 2554 กองยานพาหนะฯ จัดใหมีวันพัฒนาและปลูกตนไม ในวันเสารที่ 25 

มิถุนายน 2554 โดยผูบริหาร นิสิต นักเรียน ครู ศิษยเกาและผูปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร บุคลากร เจาของรถจักรยานยนตบริการ และเจาหนาที่จากหนวยราชการภายภายนอก ไดแก สํานัก
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การระบายนํ้า สํานักงานเขตจตุจักร สํานักงานเขตบางเขน และสํานักงานเขตหลักสี่ ได มีสวนรวมในวันพัฒนาและ

ปลูกตนไม รวมทั้งสิ้น จํานวน 21,811 คน (9-2.3-1-1, 9-2.3-1-2)  

นอกจากน้ันยังจัดใหมีงานพิธีและกิจกรรมตางๆ ที่สงเสริมใหนิสิตและบุคลากรมีสวนรวม ไดแก  

 - จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 68 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีผูบริหาร นิสิต บุคลากร 

นิสิตเกาเขารวมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรียสามบูรพาจารย พิธีรดนํ้าคารวะบูรพาจารย พิธีทางศาสนา (เจริญ

พระพุทธมนต ถวายภัตตาหารเพล และอุทิศสวนกุศล) ตลอดจนมีการเลี้ยงสังสรรคของสมาคมนิสิตเกา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 - งานพิธีนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด โดยมีผูบริหาร บุคลากร นิสิต มีสวนรวมในงานรําลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจา พระบรมราชินีนาถ ในการเสด็จฯ 

ทรงปลูกตนนนทรี จํานวน 9 ตน และทรงดนตรี ณ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 - งานถวายผาพระกฐินพระราชทาน มีผูบริหาร นิสิต บุคลากร เขารวมพิธีโดยมหาวิทยาลัยฯ จัด

รถโดยสารบริการใหกับผูเขารวมทุกป 

 - งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั จัดใหมีพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปน

ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป 

 - งานทําบุญตักบาตรและงานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ซึ่งมีการจัดงานสังสรรคใหกับบุคลากรทั่วทั้ง

มหาวิทยาลัยฯ 

 - งานสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี มีการจัดพิธีสรงนํ้าพระพุทธรูป รดนํ้าขอพร

บูรพาจารยอาวุโส ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป และแหพระพุทธรูปรอบมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหนิสิต บุคลากรสรงนํ้า

พระพุทธรูป 

 - งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดีนทรทรงหวาน

ขาว ณ เกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน 2489 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 

2554 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป  

 - โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เพื่อใหนิสิตไดเขารวมกอนเขาศึกษา

ในมหาวิทยาลัยฯ  

 - งานนนทรีสีทอง เพื่อขอบคุณบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป  

 - พิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวโรกาสวันคลายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟา

จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ณ หองสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป  

 

2. สํานักงานอธิการบดี ไดพัฒนาอาคารสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ปลูกตนไม ตัดแตงกิ่งไมและ

บํารุงรักษาตนไม ดวยความรวมแรงรวมมือของนิสิต และบุคลากรของทุกหนวยงาน โดยมีกองยานพาหนะฯ เปน

ผูรับผิดชอบหลัก อ ีกทั้งยังใหความสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม สําหรับบุคลากรและ

นิสิต โดยดูแลบริหารจัดอาคารสถานที ่สิ่งแวดลอม ภูมิทัศน พื้นที่สวนของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบดวย (ซ้ํา 9-1.1-

3-1, 9-2.3-2-4) 
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- พัฒนาระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย โดยซอมแซมเครื่องหมายจราจร ซอมแซมทางเทา 

จัดระเบียบเสนทางจักรยาน จัดระเบียบเสนทางเดินรถภายในมหาวิทยาลัยใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

- พัฒนาสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดใหมีโครงการตางๆ ที่เกี่ยวกับ

การควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง 

และนํ้าเสีย สงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชเทคโนโลยีเพือ่ใหเกิดการใชซ้ําหรือหมุนเวียน

กลับมาใชใหม สงเสริมการปองกันมลพิษต้ังแตจุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพในการบําบัดนํ้าเสีย กําจัดขยะชุมชน และ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU-GREEN CAMPUS) ไดมี  

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม บริการพลังงานทดแทนฟรี สถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล ผลิตถานไมและนํ้าสมควันไม 

จักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพ

และปุยนํ้าชีวภาพ กลองคอนกรีตกําจัดขยะ 9 ปุยหมักในสวนสวย คลองสวยนํ้าใส โรงผลิตกาซชีวภาพ และกังหัน

ลมผลิตไฟฟาเพื่อการศึกษา  

ในป 2555 มหาวิทยาลัยไดเขารวมการจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ UI Green Metric 2011 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรติด

อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 46 ของมหาวิทยาลัยโลกในการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการ

จัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีเกณฑการใหคะแนน 5 ดาน ไดแก ที่ต้ังและระบบสาธารณูปโภค 24% 

พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 28% การจัดการขยะ 15% การใชนํ้า 15% และการขนสง 18% ซึ่งปรากฏ

อยูในเว็บไซดประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th/ku-rel/html/2554/91/pages/image/imagepage1.html 

- พัฒนาอาคารสถานที่ ใหสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยจางเหมาบริการดูแลและทําความสะอาด

อาคารสถานที่ หองสุขา และบริเวณโดยรอบ จัดหาที่น่ังพักผอนสําหรับนิสิตอานหนังสือ นอกจากน้ัน ยังจัดหาสิ่ง

อํานวยความสะดวกเพื่อการใหบริการหองประชุม สัมมนา อาคารเรียน ตกแตงสถานที่ ปลูกตนไมเกาะกลางถนน 

กวาดทําความสะอาดพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม ที่เอื้อตอการสนับสนุนการจัด

การศึกษาอยางมีสุนทรีย 

- พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยพื้นที่และอาคารสวนกลาง ใหมีความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินของนิสิต บุคลากร ตลอดจนทรัพยสินของทางราชการ โดยจัดโครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY 

ZONE) เปนโครงการทีก่องยานพาหนะฯ รวมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน ในการดูแลความปลอดภัย จัด

ระเบียบการจราจร ตลอดจนปองกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน นอกจากน้ัน จัด

ระเบียบภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยควบคุมหาบเร แผงลอย ลอเลื่อนที่ไมไดรับอนุญาต จัดระเบียบรถจักรยานยนต

รับจางเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดกรณีมีปญหากับนิสิตและบุคลากร ติดต้ังกลองวงจรปด ปายประชาสัมพันธให

นิสิตและบุคลากรระมัดระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ตางๆ ภายใน มก.  

- พัฒนาอาคารกิจกรรมนิสิต อาทิ หอพักชาย/หญิง ตึกพักชาย/หญิง อาคารชมรมตางๆ โดย

ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในพื้นที่และบริเวณ ใหมีความสะอาดถูกสุขลักษณะ ตกแตงสถานที่อยางมี

สุนทรีย ซอมแซมรั้ว ถนน ทางเดินเทา ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลใหพรอมใชงานอยางปลอดภัย ถูก

สุขลักษณะ ที่เอื้อตอการสนับสนุนการศึกษาของนิสิต 
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นอกจากน้ัน ยังไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากหนวยงานเอกชนในการพัฒนาอาคารสถานที่

สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย จากบริษัท นงนุชแลนดสเคป แอนด การเดนดีไซน จํากัด  

(คุณกัมพล  ตันสัจจา) ในโครงการปลูกตนไมและปรับปรุงภูมิทัศนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการบริจาค

ตนไม และสงเจาหนาที่ของสวนนงนุชรวมกับบุคลากรของกองยานพาหนะฯ จัดสวน ตกแตงสถานที่ ตัดแตงตนไม

ใหญ ปลูกตนไม เก็บกวาดและทําความสะอาดพื้น  

 

 3. สํานักงานอธิการบดี มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม โดยมอบหมายกองยานพาหนะฯ ดูแลรักษาความสะอาดถนน ตัดหญา ตัดแตงตนไมใหสวยงาม ปลูก

ตนไมเกาะกลางถนน ดูแลระบบไฟฟา ระบบประปา ถนน ทางเดินเทาอยางตอเน่ืองเปนประจําเพื่อเสริมสราง

สภาพแวดลอมและภูมิทัศนใหสวยงามเอื้อตอการสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางตอเน่ืองมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ประกอบดวย (ซ้ํา 9-1.1-3-1, ซ้ํา 9-2.3-1-2) 

- จัดสวนในพื้นที่ตางๆ เพื่อเปนศูนยเรียนรู อาทิ อนุสาวรียสามบูรพาจารย อาคารพุทธเกษตร 

สวนวรุณาวัน สวนรวมพรรณไมเกียรติประวัติไทย สวน 100 ปหลวงสุวรรณฯ สวน 60 ป และสวมปาลม ฯลฯ   

- ดูแลรักษาคูคลองภายในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อไมใหมีนํ้าเนาเสียในโครงการคลองสวยนํ้าใส โดย 

ใชวัชพืชนํ้าหรือพืชบําบัดนํ้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนวัชพืชที่พบในคูนํ้าใน มก. อาท ิผักตบชวา ดอกจอก ผักแวน 

หญาอเมซอน ใชจุลินทรียยอยสลายไขมันหรืออินทรียสาร สําหรับคูคลองตางๆ จัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพ

โดยรอบคูคลอง เชน การตัดแตงกิ่งไมเพื่อเปดใหแสงลงสูแหลงนํ้า การจัดเก็บเศษขยะตางๆ ในคูคลอง จัดการนํ้า

เสียที่มีสารเคมีปนเปอนจากหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ และตรวจ

วิเคราะหคุณภาพนํ้าทิ้ง ณ โรงบําบัดนํ้าเสียกลางของ มก. ทั้งกอน-หลัง  

  - จัดโครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU-GREEN CAMPUS) ตามที่สํานักนโยบายและแผนการ

อุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดขอความรวมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในสวนที่

เกี่ยวของ เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ขอ 5.4 เกี่ยวกับ “ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งใน

รูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง และนํ้าเสีย โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการใชซ้ํา หรือหมุนเวียนกลับมาใชใหม สงเสริมการปองกันมลพิษต้ังแตจุด

กําเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบําบัดนํ้าเสีย กําจัดขยะชุมชน และ

เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดใหมีศูนยกําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง

สําหรับผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย เรงแกไขปญหามลพิษในพื้นที่วิกฤตซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจดาน

ภาษี และสิทธิตางๆ กับผูประกอบการที่รวมโครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ” โดยไดดําเนินการโครงการ

วิทยาเขตสีเขียว (KU-GREEN CAMPUS) ประกอบดวย 

โครงการระบบบําบัดนํ้าเสียรวม มก. 

โครงการรถบริการพลังงานทดแทนฟรี มก. 

โครงการสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล มก. 

โครงการผลิตถายและนํ้าสมควันไม มก. 

โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY มก. 
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โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มก. 

โครงการกลองคอนกรีตกําจัดขยะ มก. 

โครงการ 9 ปุยหมักในสวนสวย มก. 

โครงการคลองสวยนํ้าใส มก. 

โครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุยนํ้าชีวภาพ มก. 

โครงการกังหันลมผลิตไฟฟาเพื่อการศึกษา มก.  

โครงการจัดต้ังโรงผลิตกาชชีวภาพ มก. 

- สงเสริมใหนิสิต บุคลากร ใชรถจักรยานภายใน มก. โดยจัดสถานที่จอดรถจักรยาน จางเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่จอดรถจักรยาน ใหบริการยืมรถจักรยานบริเวณทางเขาประตูทุกประตู จัดทําเสนทาง

จักรยาน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยสําหรับผูใชรถจักรยาน เพื่อเปนจัดสภาพแวดลอมและลดมลพิษภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 

 

 4. สํานักงานอธิการบดี มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม ประกอบดวย อาคารพุทธเกษตร 

อาคารจักพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารหอประชุม อนุสาวรียสามบูรพาจารย ซึ่งเปนอาคารที่ใชในการจัด

กิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ อาทิ วันเขาพรรษา วันสืบสานประเพณีสงกรานต อาสาฬบูชา วันวิสาขบูชา พิธี

ทําบุญตักบาตร ปจฉิมนิเทศ ปฐมนิเทศ โครงการกาวแรกสูบันฑิตยุคใหม นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ประชุม

ทางวิชาการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด ขอบคุณบุคลากร กิจกรรมไหวครู มอบเหรยีญ

ประจํารุนแกนิสิตใหม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายสัตยปฎิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี และพลังของแผนดินเพื่อ

เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ วันสถาปนามหาวิทยาลัย งานนนทรีสีทอง ฯลฯ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกลาว

มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดเปนประจําทุกป นอกจากน้ัน กองยานพาหนะฯ ยังสนับสนุนหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ใน

การจดัสถานที่ ตกแตงและประดับไมดอกไมประดับใหสวยงามใหเอื้อตอการจัดกิจกรรม และบริการเผยแพรขอมูลโครงการ

แกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ โดยใหนิสิต บุคลากร หนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายนอก ศึกษาดู

งานในโครงการวิทยาเขตสีเขียว (ซ้ํา 9-1.1-3-1, ซ้ํา 9-2.3-1-2)   

 

5. มหาวิทยาลัยฯ ไดมีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม จากนิสิต 40,056 คน นิสิตมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.95 และจากบุคลากร 1,412 คน บุคลากรมีความพึง

พอใจเฉลี่ย 3.85 เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งนิสิตและบุคลากร มีความพึงพอใจตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรมเฉลี่ย 3.95 (9-2.3-5-1) 

นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยฯ ยังไดสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการหองสมุด อุปกรณการศึกษาและ

สภาพแวดลอมการเรียนรู ประจําปการศึกษา 2554 จากการสํารวจความพึงพอใจของนิสิต จํานวน 41,058  คน พบวา

นิสิตมีความพึงพอใจ ดังน้ี  
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 - หองสมุดแหลงเรียนรู และการฝกอบรมการใช  พึงพอใจเฉลี่ย 4.08 

 - การบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการเรียนและพัฒนานิสิต พึงพอใจเฉลี่ย 3.96 

 - การบริการสิ่งอํานวยความสะดวก    พึงพอใจเฉลี่ย 3.92 

 - ระบบสาธารณูปโภค     พึงพอใจเฉลี่ย 3.92 

 - ภาพรวม      พึงพอใจเฉลี่ย 3.95 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน 

2554 

ผลการประเมินตาม

เกณฑ 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 2555 

2.3 5 ขอ 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-2.3-1-1 รายงานผลการดําเนินงาน “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2554” 

9-2.3-1-2 เว็บไซดกองยานพาหนะฯ www.vehicle.ku.ac.th  

9-2.3-2-4 เว็บไซดประชาสัมพันธ http://pr.ku.ac.th/ku-rel/html/2554/91/ 

pages/image/imagepage1.html 

9-1.1-3-1 รายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

9-2.3-5-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงช้ี พบวา มี

ผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.40 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                     

    59 
 

ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2554 

  2555 ตัวตั้ง 

ตัวบงชี ้

  

2554 

  ตัวหาร 

ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

  

หมายเหต ุ 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 4.40   

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของ

หนวยงาน 

ขอ 6     6 4.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ  5   5 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ  4   4 3.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ  7   7 5.00   

  807 3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่

สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ  80 

   861 

93.71 5.00   

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ. 7.1) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 

ครั้งตอปการศึกษา 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนได

สวนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. สํานักงานอธิการบดี ไมมีคณะกรรมการประจําหนวยงาน แตไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ และมีมติที่ประชุมใหใชคณะกรรมการประกันคุณภาพทําหนาที่แทนคณะกรรมการประจําหนวยงาน ซึ่ง

องคประกอบของคณะกรรมการประกันคุณภาพ ไดแก ผูบริหารของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 17 

หนวยงาน โดยการบริหารงานของผูบริหารไดใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ มก. มาเปนเครื่องมือในการบริหารงาน

ทุกดาน เชน 

  ดานการบริหารงานบุคคล  - ขอบังคับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

      - ระเบียบการลา ฯลฯ 

  ดานการบริหารการเงินและบัญชี - ระเบียบการเงินและบัญชี 

      - ระเบียบพัสดุ ฯลฯ 

  ดานการบริหารจัดการทั่วไป - ระเบียบการใชรถยนตสวนกลาง 

      - ระเบียบการใชอาคารสวนกลาง ฯลฯ 

 นอกจากน้ัน คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ยังไดกําหนดการประเมินตนเอง โดยใชหลักธรรมาภิบาลมา

เปนเกณฑการประเมินตนเอง ซึ่งผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ย 3.80 แปลผลอยูในเกณฑ ดี (1-3.1-1-1) 

 

2. สํานักงานอธิการบดี มีทิศทางการดําเนินงาน และถายทอดไปยังหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

โดยจัดทําแผนยุทธศาสตรรวมกันทั้งสํานักงานอธิการบดี (ซ้ํา 1-1.1-1-1) มีแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554-2559 ที่ประกอบดวยโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และเปาหมายของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี (ซ้ํา 1-1.1-1-2) และไดถายทอดไปยังหนวยงานในสังกัดใหรับทราบรวมกันผานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี (1-3.1-2-1) และเว็บไซดสํานักงานอธิการบดี www.psdb.ku.ac.th (ซ้ํา 1-

1.1-2-1) โดยหนวยงานใชระบบสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงาน ไดแก การจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานเปนฐานขอมูลสําหรับบุคลากรสํานักงานอธิการบดีสามารถดาวนโหลดและนําไปดําเนินการตอ มีการใช
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ระบบอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยในการปฏิบัติงานเพื่อการสงผานขอมูลที่สะดวก และรวดเร็ว (KU Mail, MSN เปน

ตน) (ซ้ํา 1-1.1-2-1) มีฐานขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาใชสําหรับการปฏิบัติงาน เชน (6-3.1-2-38) 

- ฐานขอมูลรายวิชา/หลักสูตร  

- ฐานขอมูล มคอ.  

- ฐานขอมูลกระบวนการสรางคุณคา   

- ฐานขอมูลการเสนอผลงานการจัดประชุมทางวิชาการของ มก. 

- ฐานขอมูลการสมัครอบรมออนไลนของอาจารย มก. 

- ฐานขอมูลเครือขายบัณฑิตในอุดมคติไทย 

- ฐานขอมูลสหกิจศึกษา 

- ฐานขอมูลการจัดการความรู  

 

3. หลังจากถายทอดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 ไปยัง

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีแลว ผูบริหารไดมีการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยให

หนวยงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 รอบ 6 เดือน และ 12 

เดือน (ซ้ํา 1-1.1-6-1, ซ้ํา 1-1.1-6-2, ซ้ํา 1-1.1-6-3) 

 

 4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดย 

  3.1 แตงต้ังผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ ในกรณีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได แตงต้ังผูชวย

ผูอํานวยการกอง ใหชวยกํากับดูแล กลั่นกรองงานตามที่ผูอํานวยการกองมอบหมาย และเปนที่ปรึกษาหัวหนางาน

ในภารกิจตางๆ (3-3.1-1-15)   

  3.2 แตงต้ังผูจัดการโรงอาหารกลาง มก. ผูชวยผูจัดการโรงอาหารกลาง มก. และหัวหนาแมบาน 

รองรับการบริหารจัดการ และมอบอํานาจในการกําหนดนโยบาย วางแผน และควบคุมดูแลการดําเนินงานของโรง

อาหารกลางดานตรวจสอบคุณภาพอาหาร และความปลอดภัยของอาหาร (15-3.1-4-1, ซ้ํา 15-2.3-2-2) 

  3.3 ประชุมสัมมาทิฐิภายในหนวยงาน ประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการ และคณะทํางาน

ชุดตางๆ ภายในหนวยงาน (6-1.1-1-7, 6-1.1-1-8, 6-1.1-1-9) 

 

 5. ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรในหนวยงานไดรับความรู เพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงาน โดยสงบุคลากร

เขารวมอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรมีความรู 

และทักษะ ประสบการณที่ไดมาใชกับการปฏิบัติงานไดเต็มตามศักยภาพมากข้ึน (1-3.1-5-1) 

  

 6. ผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล ทั้ง 10 ขอ โดยจาก

การประเมินภาวะผูนําของผูบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแลว พบวา บุคลากรสํานักงานอธิการบดีมีความคิดเห็นวา

ผูบริหารหนวยงานมีภาวะผูนําตามหลักธรรมาภิบาลในระดับดี (คาเฉลี่ย = 3.80) (ซ้ํา 1-3.1-1-1) 
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เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

3.1 4 ขอ 6 ขอ 3 คะแนน 4 คะแนน 6 ขอ บรรล ุ - 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-3.1-1-1 รายงานผลการประเมินภาวะผูนําผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

1-3.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/54 

1-1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร ป 2554-2559 สํานักงานอธิการบดี 

1-1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554-2559 สํานักงานอธิการบดี 

1-1.1-2-1 เว็บไซดสํานักงานอธิการบดี www.psdb.ku.ac.th 

1-1.1-6-1 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

1-1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/54 

1-1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/55 

1-3.1-5-1  แบบเก็บการบริหารจัดการ 3 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ 

3-3.1-1-15 คําสั่งกองการเจาหนาที่ ที่ 2/2554 เรื่อง แตงต้ังผูชวยผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

6-3.1-2-38 ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับกองบริการการศึกษา 

6-1.1-1-7, 6-1.1-1-8, 

6-1.1-1-9 

รายงานการประชุมของกองบริการการศึกษา 

15-2.3-2-2 บันทึกการประชุมคณะทํางานโรงอาหารกลาง มก. ครั้งที่ 1/2554 

15-3.1-4-1 ขออนุมัติหลักการปรับโครงสรางการบริหารกลุมงานอาหาร หนวยรายได  

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม

ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 

ผลการดําเนินงาน 

 1. สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแผนการจัดการความรู โดยกําหนดประเด็นสอดคลองกับภารกิจหลักของ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ที่ผานมาไดดําเนินการจัดการความรู 3 เรื่อง คือ ความรูดานจิตบริการ การ

มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน และจรรยาบรรณบุคลากร นอกจากน้ี หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการ

จัดการความรู โดยกําหนดประเด็นความรูที่จะดําเนินการ ดังน้ี  (1-3.2-1, 1-3.2-2, 1-3.2-3, 1-3.2-4, 1-3.2-5) 

  1.1 มุงเนนการพัฒนาบุคลากรใหตรงกับสายงาน  

1.2 ประเด็นความรูดานการตรวจสอบภายใน 

  1.3 ประเด็นความรูจากปญหาอุปสรรคในภารกิจดานกฎหมาย ดานการเงิน 

  1.4 ประเด็นความรูเกี่ยวกับเทคนิคการใหบริการที่สรางความพึงพอใจ เทคนิคการจัดทําแผนประจําป  

  1.5 ประเด็นความรูเกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพในการ กฎ ระเบียบที่ควรทราบ การพัฒนาบุคลิกภาพ

ในการทํางาน และการสงเสรมิสุขภาพใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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  1.6 มุงเนนการถายทอดองคความรูจากบุคลากรที่จะเกษียณ ประสบการณจากการไปฝกอบรม 

และเกร็ดความรูอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางาน 

  1.7 มุงเนนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการสรางรายได ทรัพยสิน และสิทธิ

ประโยชน พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพการใหบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการ และปรับปรุง

ระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพรองรับการดําเนินงานเชิงธุรกิจ 

  1.8 มุงเนนการแกไขปญหาระบบการรับ-สงหนังสือราชการ 

   

 2. จากแผนการจัดการความรู มีการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่ชัดเจน โดย  

   2.1 แบงกลุมเปาหมายตามสายงาน คือ สายงานบริหารงานทั่วไป และสายวิชาการ 

  2.2 แบงตามตําแหนงของบุคลากร เชน นักตรวจสอบภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี เจาหนาที่

พัสดุ นิติกร บุคลากรสายงานแพทย พยาบาล เภสัชกร เปนตน  

  2.3 แบงตามบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนที่เกี่ยวของกับประเด็นการจัดการความรู เชน บุคลากรที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการวางผังแมบท บุคลากรสายงานธุรการ เปนตน  

 

 3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) โดย 

  3.1 เชิญวิทยากรผูมีความสามารถเกี่ยวกับสายงานมาถายทอดความรูและเคล็ดลับตางๆ ใน

รูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรู อบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต 

  3.2 ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

  3.3 จัดสัมมนาเครือขายผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนิติกรใน มก. เพื่อแลกเปลี่ยนความรูทักษะใน

การปฏิบัติงาน 

  3.4 จัดการถายทอดความรูจากบุคลากรที่เขารวมอบรมสัมมนาจากหนวยงานภายนอก ดวยวิธีการ

พูดคุยสนทนาบอกเลา จัดเวทีแลกเปลี่ยน เปนตน  

  3.5 ระดมสมอง และแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดําเนินงาน  

  3.6 มีระบบพี่เลี้ยงเปนที่ปรึกษาในการฝกสอนงาน ใหคําแนะนํา และรวมประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหม 

 

 4. หลังจากดําเนินการจัดการความรูตามแผนที่กําหนดไวแลว มีการรวบรวมความรูที่ไดและเผยแพรเปน

ลายลักษณอักษรที่ชัดเจน โดย 

  4.1 เผยแพรขอมูลผานทางเว็บไซด เว็บบล็อก ระบบอินทราเน็ตของหนวยงาน 

  4.2 จัดทําเปนจุลสาร รายงานประจําป  

  4.3 จัดทําเปนเอกสารประกอบการจัดการความรู  

  4.4 จัดเก็บความรูที่ไดเปนหมวดหมู และเผยแพรเปนลายลักษณอักษรไปยังหนวยงานใน มก. ทุกวิทยาเขต 

  4.5 จัดทําเปนมุม KM คลังปญญา  
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  4.6 จัดบอรดประชาสัมพันธสาระความรูตางๆ  

  4.7 จัดทําฐานขอมูล KM 

 

 5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูไปเปนแนวทางปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดย  

  5.1 นําความรูที่ไดจากการใช Audit Program ไปใชในงานตรวจสอบจริง 

  5.2 ประเมินผลการเรียนรูจากการสอบถามบุคลากรกลุมเปาหมายหลังจากการใหความรู 

  5.3 นําความรูเรื่องตนทุนคาใชจายในกิจกรรมบริการ (Unit Cost) มาปรับเปลี่ยนข้ันตอนการ

คัดเลือกผูไดสิทธ์ิใชพื้นที่ฯ งานเกษตรเทรดแฟร 2555 และงานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ.2555  

  5.4 ประเมินผลความพึงพอใจจากการนําความรูไปใชปฏิบัติงานจริง  

  5.5 ติดตามการใชประโยชนจากการจัดการความรูเรื่องจิตบริการ และมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

3.2 4 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ - 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-3.2-1 ขอมูลการจัดการความรูของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (ขอมูลจากหนวยงาน) 

1-3.2-2 แบบเก็บการบริหารจัดการ 1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

1-3.2-3 สรุปองคความรู เรื่อง จิตบริการ และการมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 

1-3.2-4 รายงานการติดตามการใชประโยชนจากการจัดการความรูเรื่องจิตบริการ และการมุง

ผลสัมฤทธ์ิของงาน  

1-3.2-5 แผนดําเนินงานการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของหนวยงาน ตัวอยางเชน 

-   ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 

-   ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 

-   ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

-   ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การใหบริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-   ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

-  อื่นๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
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ผลการดําเนินงาน 

 1. สํานักงานอธิการบดีมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบดวย

ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนประธาน และผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเปนกรรมการ 

เพื่อดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง (1-3.3-1-1)  

 

 2. สํานักงานอธิการบดีไดใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยง ระบุความ

เสี่ยง ตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย และทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2554 สํานักงาน

อธิการบดี มีโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่ตองดําเนินการทั้งสิ้น 18 โครงการ/กิจกรรม มีการวิเคราะห ระบุความ

เสี่ยง และปจจยัที่กอใหเกิดความเสี่ยงใน 5 ดาน คือดานทรัพยากร ดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ดานการ

ปฏิบัติงาน ดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล และดานอื่นๆ ตามบริบทของหนวยงาน (1-3.3-2-1) 

 

 3. โดยในการวิเคราะหความเสี่ยง ระบุความเสี่ยง น้ัน ไดดําเนินการตามข้ันตอนที่สํานักงานตรวจสอบ

ภายในกําหนด มีการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง มีการจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะห 

ตามแบบประเมินความเสี่ยง แลวจึงจัดทําเปนแผนบริหารความเสี่ยง (ซ้ํา 1-3.3-2-1) 

 

 4. เมื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงแลว หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการตามแผน

บริหารความเสี่ยง เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2554 จึงมีการรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงานตรวจสอบภายใน 

(1-3.3-4-1) 

  

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

3.3 4 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน 3 คะแนน 4 ขอ บรรล ุ - 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-3.3-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี 

1-3.3-2-1 แบบเก็บการบริหารจัดการ 2 ระบบบริหารความเสี่ยง 

1-3.3-4-1 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

  5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

ผลการดําเนินงาน (กองการเจาหนาท่ี รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน) 

 1. มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบของผูบริหาร

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเปนกรรมการในคณะกรรมการน้ีดวย มีหนาที่ในการกําหนดหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย และจดัสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยใหกับ

หนวยงาน ซึ่งรวมถึงสํานักงานอธิการบดี ประกอบกับ การกําหนดอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของ

สํานักงานอธิการบดี เปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของ

สํานักงานอธิการบดี โดยกองแผนงาน ไดวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและดูแลกรอบ

อัตรากําลัง  รวมทั้งสํานักงานอธิการบดี (3-3.4-1) โดยกองการเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการสรรหาบุคคลเขา

เปนพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดในหนวยงานที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามกรอบ
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อัตรากําลังที่คณะกรรมการฯ ทั้ง 2 คณะกรรมการจัดสรรให มีการกําหนดแผนในการสรรหาบุคคล ต้ังแตประชุม

คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ระยะเวลาการรับสมัครจนถึงประกาศ

ผลการคัดเลือก และการมารายงานตัว ซึ่งไดปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด (3-3.4-2) 

 เมื่อบุคลากรเขาบรรจุตามกระบวนการสรรหาแลวก็จะเขาสูกระบวนการพัฒนา ซึ่งกองการเจาหนาที่จะ

ดําเนินการ ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย และสวนของกองการเจาหนาที่ดวย โดยมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายใหทุก

หนวยงานวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 ตาม

หนังสือเลขที่ ศธ.0513..10103/ว.655 (3-3.4-4) หนวยงานตางๆ จะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป พ.ศ. 2553 

– 2556  (3-3.4-5) แลวนําเสนอมหาวิทยาลัย ซึ่งกองการเจาหนาที่จะรวบรวมจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุนและชวยวิชาการ มก. มีทั้งโครงการฝกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  

นอกจากน้ี หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดนําขอมูลจากกองการเจาหนาที่เกี่ยวกับการวางแผน

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ มาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม เพื่อความชัดเจนมากย่ิงข้ึน (1-

3.4-1-1) 

 

 2. สํานักงานอธิการบดี มีการทําแผนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยโดย

กําหนดรายละเอียดในการดําเนินการไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณอักษร และดําเนินการตามวันเวลาตามที่กําหนด

ต้ังแตการเปดรับสมัคร จนถึงประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว มีมาตรฐานกําหนดตําแหนงทุกตําแหนง ตาม

มาตรฐาน กพอ. ซึ่งมีรายละเอียดทั้งลักษณะงานที่ปฏิบัติ หนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

ความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะที่จําเปน มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสงเสริมใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาตามแผน เพื่อเพิ่มทักษะ ความรูความสามารถ โดยสนับสนุนใหเขารับการอบรมตามที่กองการเจาหนาที่

และหนวยงานตางๆ จัดข้ึนพรอมทั้งติดตาม ตรวจสอบรายบุคคล เพื่อการสงเสริมและสนับสนุนอยางตอเน่ือง  

(3-3.4-8) 

 

 3.  เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค สํานักงานอธิการบดี มี

สวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี  โดยสงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพรางกายแข็งแรง จัดโครงการออกกําลังกายเพ่ือ

สุขภาพ (กิจกรรมโยคะ และกิจกรรมแอโรบิค) สงเสริมบุคลากรใหเขาตรวจและดูแลสุขภาพรางกายตามโครงการ

ตรวจสุขภาพประจําป และใหความชวยเหลือเมื่อเจ็บปวยหรือประสบภัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วาดวยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร พ.ศ. 2541 (3-3.4-9) รวมทั้งสงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพจิตที่ดี มีสมาธิ และใช

หลักธรรมะในการดําเนินชีวิต ตามโครงการอิ่มบุญสุขใจ  

 

 4. สํานักงานอธิการบดี มีระบบการติดตามบุคลากรในการนําความรู และทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปใชใน

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ โดยกองการเจาหนาที่ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังการเขารวม

โครงการอบรมตางๆ ของบุคลากรสังกัดหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ดวยการสงแบบประเมินให

ผูบังคับบัญชาช้ันตน กรอกประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากการเขารับการอบรมแลวเกี่ยวกับการนําความรูทักษะ
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ไปใชในการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงานมีการพัฒนาดีข้ึนมากนอยเพียงใด เชน โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศ

พนักงาน มก. (3-3.4-12)  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิธีเทคนิคและการสรางงานวิจัย”(3-3.4-13)  

โครงการฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพตนเอง” (3-3.4-14) โครงการสัมมนาผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง  “ผูบริหารที่เปนเลิศกับการพัฒนาองคกรสูความสําเร็จ (3-3.4-15) 

 

 5.  สํานักงานอธิการบดี มีการใหความรูดานจรรยาบรรณแกบุคลากร โดยการแจงเวียนประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553  (3-3.4-16)  และจัดโครงการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณ เพื่อให

บุคลากรไดรับทราบถึงจรรยาบรรณที่พึงมี และพึงปฏิบัติในการทํางานไดอยางถูกตอง  เหมาะสม  ตามกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับที่เกี่ยวของกับจรรยาบรรณ (3-3.4-17)  

 

 6.  ดําเนินการประเมินผลการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยประเมินผลแผนการคัดเลือกบุคลากรเขา

เปนพนักงานมหาวิทยาลัยวาสามารถดําเนินการตามข้ันตอนไดหรือไม ทันเวลาหรอืไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร 

จะตองปรับแกวิธีการข้ันตอนหรือไม เพื่อจะไดนําไปปรับปรุงใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (3-3.4-19) 

สําหรับในสวนการพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ไดประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรทั้งในสวนบุคลากรของกอง

การเจาหนาที่ และภาพรวมบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (3-3.4-20, 3-3.4-21) 

 

 7.  หลังจากประเมินผลการบริหารและการพัฒนาบุคลากรแลว ไดรายงานผลการประเมินตามแผนพัฒนา

บุคลากรของ มก. ตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มก. (ซ้ํา 3-3.4-20, ซ้ํา 3-3.4-21 ) 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ  

ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

3.4 4 ขอ 7 ขอ 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ - 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-3.4-1-1 ขอมูลการวางแผนพัฒนาบุคลากร (ขอมูลจากหนวยงาน) 

3-3.4-1 แผนอัตรากําลัง 4 ป กองการเจาหนาที ่

3-3.4-2 แผนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

3-3.4-4 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ มก. 

3-3.4-5 แผนพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ พ.ศ. 2553-2556 

3-3.4-8 มาตรฐานกําหนดตําแหนง 

3-3.4-9 เอกสารงานสวัสดิการ 

3-3.4-12 โครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย 

3-3.4-13 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีเทคนิคและการสรางงานวิจัย” 

3-3.4-14 โครงการฝกอบรม เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพตนเอง” 

3-3.4-15 โครงการสัมมนาผูบริหาร มก. เรื่อง “ผูบริหารที่เปนเลิศกับการพัฒนาองคกรสูความสําเร็จ” 

3-3.4-16 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

จรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553 

3-3.4-17 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดี เรื่อง “ความรูดาน

จรรยาบรรณบุคลากร” 

3-3.4-19 รายงานการประเมินผลแผนการคัดเลือกบุคลากร 

3-3.4-20  รายงานการประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่ ประจําป 2553-2554 

3-3.4-21 รายงานการประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร มก. ประจําป 2554 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ัง

ในประเทศหรือตางประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 80.00  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรประจําทั้งหมด ที่มีสัญญาจางกับหนวยงานในปการศึกษา 2554 ทั้งที่

ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ จํานวน 858 คน ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือตางประเทศ จํานวน 804 คน คิดเปนรอยละ 93.71 
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เกณฑการประเมิน 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย 

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

659 807 3.5 

823 

รอยละ 

80.07 861 

รอยละ 

93.71 

5 คะแนน 5 คะแนน รอยละ 

80.00 

บรรล ุ - 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-3.1-5-1 แบบเก็บการบริหารจัดการ 3 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ 

 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มี

ผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2554 

  2555 ตัวตั้ง 

ตัวบงชี ้

  

2554 

  ตัวหาร 

ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ 

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 

ขอ 7  -  7  5.00   
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ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนาหนวยงาน และบุคลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครัง้ 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเน่ือง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

ผลการดําเนินงาน (กองคลัง รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงาน) 

 1. สํานักงานอธิการบดี โดยกองคลังจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหสอดคลองกบัแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งไดกําหนดนโยบายการบริหารมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พ.ศ. 2550-2554 ในการบริหารทั่วไป

ดานการบริหารงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการดานการเงิน ต้ังแตการแสวงหา

งบประมาณและแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารหนวยงาน การบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส มีวินัยการเงินการคลัง กําหนดกลไกในการตรวจสอบ ติดตาม เพื่อการควบคุมตนทุนและคาใชจายรวมทั้ง

การจัดสรางฐานขอมูลดานการเงินใหมีความสมบูรณเปนมาตรฐาน (5-4.1-1-1) 

 

2. มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน โดยแสวงหางบประมาณและแหลงทุนเพื่อสนับสนุนการ

บริหารหนวยงาน ซึ่งรายไดเกิดจาก เงินรายไดจากการศึกษา จากการประยุกตและบริการวิชาการ จากการบริหาร

สินทรัพย จากดอกเบี้ย จากการรับบริจาค จากการจัดงานของมหาวิทยาลัย จากการบริหารงาน และจากโครงการ

พัฒนาวิชาการ ทั้งน้ี สํานักงานอธิการบดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการดําเนินงาน
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อยางเหมาะสม กําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจ โดยใหหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดี จัดทําคําของบประมาณผานระบบเครือขาย e-Revenue ในสวนของการปรับแผน

คาใชจาย ไดมีการกําหนดใหหนวยงานเสนอเรื่องผานกองแผนงานเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณา ซึ่งเปนการ

ดําเนินการเปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย ในการวางแผนการใชเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได ไดปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงนิรายได พ.ศ. 2545 ซึ่งกําหนดหลักเกณฑ

การรับ-จายเงิน ประเภทของรายรับ อํานาจในการอนุมัติเบิกจาย ในสวนของเงินรายไดที่ไดรับจากภายนอก

มหาวิทยาลัย เชน รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ รายไดจากการบริหารทรัพยสิน มีการมอบหมายใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการจดัเก็บเงิน เชน กองกิจการนิสิต กองยานพาหนะ สํานักงานทรัพยสิน สํานักงานบริการ

วิชาการ และสํานักการกีฬา เปนตน รวมทั้งมีระเบียบแนวทางปฏิบัติในการบริหารชัดเจน มีการจัดทํางบกระทบยอดความ

ถูกตอง ยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทที่สําคัญ เชน เงินฝากกองคลัง โดยรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทุกเดือน/รายไตรมาส  

(5-4.1-2-1, 5-4.1-2-2) 

 

 3. สํานักงานอธิการบดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป จากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได 

สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจ และการพัฒนาหนวยงานและบุคลากร ทั้งน้ีกรณีการไดรับงบประมาณ

ไมเพียงพอ ผูบริหารมีการปรับแผนคาใชจายใหเพิ่มเติม โดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสม (ซ้ํา 5-4.1-7-1) 

 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน อยางเปนระบบ และรายงานผูบริหารทราบเปนรายเดือน/รายไตรมาส/

รายป ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ประกอบดวย รายงานฐานะการเงิน เงินรายได เงนิงบประมาณแผนดิน 

รายงานสถานะเงินฝากธนาคารและหลักทรัพยของมหาวิทยาลัยและรายงานลูกหน้ีเงินยืม เปนตน (5-4.1-4-1) 

 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของหนวยงานอยางตอเน่ือง โดย (5-4.1-5-1, ซ้ํา 5-4.1-2-2) 

 5.1 จัดทํารายงานการใชเงินตามแบบการดําเนินงานเสนอผูบริหารเปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปน

รายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและมีงบประมาณเหลือจายเทาใด 

 5.2 มีการจัดทํารายงานสรุปรายรับ-รายจายของกิจกรรมดําเนินงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย 

เชนงานเกษตรแฟร งานพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ 

 5.3 มีการจัดทําขอมูลการนําเงินรายไดไปลงทุน ในการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน 

  5.4 มีการนําขอมูลรายรับ-รายจายในปที่ผานมาเพื่อนํามาวิเคราะหในการจัดทําประมาณการ

รายได-คาใชจายในปงบประมาณถัดไป 

 

 6. สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานตรวจสอบของสํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการใช

จายเงินซึ่งเปนเครือขายของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับในปงบประมาณ 2554 

สํานักงานตรวจเงินแผนดินไมไดตรวจสอบบัญชีของมหาวิทยาลัย  
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7. สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํารายงานทางการเงินที่จําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบเสนอเปนประจําทุกเดือน เชน (ซ้ํา 

5-4.1-4-1, ซ้ํา 5-4.1-5-1, 5-4.1-7-1, 5-4.1-7-2)   

- รายงานการปรับงบกลาง เพื่อประโยชนในการปรับแผนเงินในการสนับสนุนหนวยงาน 

ในภารกิจตางๆที่จําเปน  

- รายงานลูกหน้ีเงินยืม เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการเรงรัดการคืนเงินยืม   

- รายงานเงินคงเหลือของหนวยงานตางๆในแตละวิทยาเขต  เพื่อพิจารณาในเรื่องการขอเงินสนับสนุน 

- รายงานสถานะเงินฝากธนาคาร เพื่อดูสภาพคลองของรายไดวิทยาเขต 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

4.1 7 ขอ 7 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรล ุ - 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-4.1-1-1 กลยุทธทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี 

5-4.1-2-1 หลักเกณฑและแนวทางการจัดทํางบประมาณ 

5-4.1-2-2 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการเงิน 

5-4.1-4-1 รายงานการเงินของสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 2554 

5-4.1-5-1 รายงานสถานะเงินฝากธนาคาร 

5-4.1-7-1 รายงานปรับแผนงบกลาง ปงบประมาณ 2554/รายงานเปรียบเทียบงบประมาณกับการใชจริง 

5-4.1-7-2 รายงานลูกหน้ีเงินยืม/รายงานยอดเงินฝากคลังคงเหลือประจําเดือนระดับวิทยาเขต 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ดังน้ี  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ พอใช รายละเอียดดังตารางที่ 

2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2554 

  2555 ตัวตั้ง 

ตัวบงชี ้

  

2554 

  ตัวหาร 

ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3.00   

5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ขอ  5   5 3.00   

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน ต้ังแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ 

เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) 

การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน  
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องคประกอบ

คุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของ

หนวยงาน 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

รวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. สํานักงานอธิการบดีมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม และชัดเจน โดยแตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนประธาน 

และผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เปนกรรมการ (1-5.1-1-1) และแตงต้ังคณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบงานดานประกันคุณภาพในแตละหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (1-5.1-1-2) 

นอกจากน้ี ยังมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) เพื่อทําหนาที่ตรวจประเมินผล

การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีในเบื้องตน กอนรวบรวมและจัดทําเปนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) (1-5.1-1-3) โดยในปการศึกษา 2554 ที่ผานมา สํานักงานอธิการบดี มีการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ จํานวน 5 ครั้ง ดังน้ี (ซ้ํา 1-1.1-6-2, ซ้ํา 1-1.1-6-3, 1-5.1-1-4, 1-5.1-1-5, 1-5.1-1-6) 

 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/54 วันที่ 29 มิถุนายน 2554 

  - วิพากษรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2553 

 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/54 วันที่ 8 สิงหาคม 2554 

  - รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 6 เดือน)

  - รางรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี 

  - การกําหนดหลักเกณฑและวิธีการมอบหมายภารกิจหัวหนางานในหนวยงาน 

 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 5/54 วันที่ 5 กันยายน 2554 

- แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2554 

 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/55 วันที่ 9 มีนาคม 2555 

  - หลักฐานอางอิงในการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี 

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (รอบ 12 เดือน) 
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- ตัวช้ีวัดและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน ระดับสํานัก ประจําปการศึกษา 2554 

- ตัวช้ีวัดและเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/55 วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 

  - แนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2554 

  - แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบดี 

  - ผลงานประจําปการศึกษา 2554 ที่หนวยงานภาคภูมิใจ 

 

 2. ผูบริหารใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ โดยจัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ประจําปการศึกษา 2554 (1-5.1-2-1) แจงหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีใหรับทราบโดยทั่วกัน และมีการ

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดีอยางตอเน่ือง โดยฝายเลขานุการคณะกรรมการเปนผู

ประสานงานกับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เสนอรูปแบบการประกันคุณภาพที่เหมาะสมเพื่อพิจารณา 

ใหขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ จัดทําแบบฟอรมที่เกี่ยวของเพื่ออํานวยความสะดวกใหหนวยงาน (ซ้ํา 1-1.1-

6-2, ซ้ํา 1-1.1-6-3, ซ้ํา 1-5.1-1-4, ซ้ํา 1-5.1-1-5, ซ้ํา 1-5.1-1-6) จัดสงคูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ

ภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555 ใหหนวยงานใชประกอบการดําเนินงานให

สอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ (1-5.1-2-2) 

 

 3. สํานักงานอธิการบดีมีตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงาน ดังน้ี 

  3.1 ตัวบงช้ีที่ 5.2 ผลการช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นที่เกี่ยวของกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กองยานพาหนะฯ) 

  3.2 ตัวบงช้ีที่ 5.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

  3.3 ตัวบงช้ีที่ 5.4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 4. สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอยางครบถวน ประกอบดวย มีการ

ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงานผานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี (ซ้ํา 1-1.1-6-

2, ซ้ํา 1-1.1-6-3, ซ้ํา 1-5.1-1-4, ซ้ํา 1-5.1-1-5, ซ้ํา 1-5.1-1-6) มีการตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี และจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

สํานักงานอธิการบดี (1-5.1-4-1) มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี (1-5.1-4-2) ภายหลังจากรับการประเมินจากคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย แลว สํานักงานอธิการบดี จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน นําเขาที่

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี เพื่อจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ (1-5.1-4-3, 1-5.1-4-4)    

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                     

    79 
 

 5. สํานักงานอธิการบดีใหผูมีสวนไดสวนเสียจากการดําเนินงานของหนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ โดย (1-5.1-7-1)  

  5.1 ใหผูรับบริการที่โรงอาหารกลาง เชน นิสิต บุคลากร ฯลฯ เปนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ผูประกอบการเพื่อจําหนายอาหารที่โรงอาหารกลาง มก. มีหนาที่ทดสอบรสชาติอาหาร คุณภาพ และความ

เหมาะสมของอาหาร 

  5.2 ใหบุคลากรของ มก. ที่พักอาศัยอยูในอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 เปน

คณะกรรมการประจําอาคารที่พักอาศัย เพื่อใหคําปรึกษา และเสนอแนะความคิดเห็นตอผูจัดการอาคาร 

  5.3 ใหผูแทนจากหนวยงานภายนอกเปนเจาภาพรวมในการจัดการประชุมทางวิชาการของ มก. 

โดยเปนผูแทนจาก 

- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ  

- กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

- กระทรวงศึกษาธิการ   

- กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   

- กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

- สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  

- ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ  

- ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  

  5.4 ใหผูรับบริการมีสวนรวมประเมินความพึงพอใจ และความตองการในการใหบริการของ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (ซ้ํา 1-2.1-1-1, ซ้ํา 1-2.2-1-1) 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

5.1 5 ขอ 5 ขอ 3 คะแนน 3 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ - 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  

9 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-5.1-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

1-5.1-1-2 ประกาศแตงต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

1-5.1-1-3 ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงาน

อธิการบดี 

1-5.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/54 

ซ้ํา 1-1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/54 

1-5.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/54 

ซ้ํา 1-1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/55 

1-5.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/55 

1-5.1-2-1 แผนดําเนินงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 

1-5.1-2-2 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปการศึกษา 2554 

และปการศึกษา 2555 

1-5.1-4-1 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบดี 

ประจําปการศึกษา 2554 

1-5.1-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/55 

1-5.1-4-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 สํานักงานอธิการบดี 

1-5.1-4-4 แผนพัฒนาปรับปรุงสํานักงานอธิการบดี ประจําป 2554 

1-5.1-7-1 ขอมูลการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการบริหารจัดการภารกิจของหนวยงาน 

ซ้ํา 1-2.1-1-1 แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

ซ้ํา 1-2.2-1-1 ขอมูลการสํารวจความตองการของผูรับบริการของหนวยงาน (ขอมูลจากหนวยงาน) 

  

สํานักงานอธิการบดี มีตัวบงช้ีเพิ่มเติม จํานวน 3 ตัวบงช้ี ซึ่งเปนตัวบงช้ีลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่

สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลการดําเนินงาน รายละเอียด ดังตอไปน้ี  
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติและ 

                 สิ่งแวดลอม 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ 80 

  3.  มีประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน 

  4.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม  

  5.  ไดรับการยกยองระดับชาติและหรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของกองยานพาหนะฯ) 

1. มีการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตามวงจรคุณภาพ PDCA โดย จัดทํา

โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU - Green Campus) เปนโครงการเชิงปฏิบัติการแกไขปญหาดานพลังงาน และ

สิ่งแวดลอม  เพื่อตอบสนองนโยบายและสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ และสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล ขอ 

5.4  และไดจัดต้ังศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน มก. ภายใตโครงการวิทยา

เขตสีเขียว (KU - Green Campus) เพื่อเปนศูนยบริการขอมูล เริ่มต้ังแตมีการแตงต้ังคณะผูทํางานของศูนยเรียนรูฯ 

แตงต้ังผูจัดการแตละโครงการ ดําเนินการของบประมาณเพื่อใชในการบริหารจัดการทั้งหมด 12 โครงการ เพื่อ

ดําเนินการตางๆ เชน เปนผูบรรยายใหกับผูที่มาศึกษาดูงาน จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและสภาพปญหาตาง  ๆ

ที่เกิดข้ึนในแตละเดือน (ซ้ํา 9-2.3-1-2) เพื่อนําปญหาที่เกิดข้ึนมาแกไข เชน การปรับปรุงดานสถานที่ของโครงการ มี

การติดตามและตรวจสอบ เชน การตรวจคุณภาพนํ้า โรงบําบัดนํ้าเสียกอนปลอยสูแหลงนํ้าภายนอกใน ซึ่งไดกําหนด

ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานประจําปงบประมาณ 2551-2554 (ซ้ํา 9-1.1-1-1) และโครงการประหยัดพลังงาน 

ในแผนประจําปงบประมาณ 2554 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปงบประมาณ 2554 (ซ้ํา 9-1.1-3-1)  โดยเนนการ

สรางจิตสํานึกการใหบริการ และสงเสริมการเรียนรู พรอมทั้งรณรงคการใชบริการแบบประหยัดพลังงานและไม

ทําลายสิ่งแวดลอม  

 

2. จากผลการดําเนินการภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU - Green Campus แตละโครงการเปนตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด เชน เปนแหลงเรียนรูทางดานพลังงานทดแทน เชน สถานีผลิตไบโอดีเซล จาก

จํานวนผูศึกษาดูงาน จากผลการดําเนินการของโครงการที่สามารถแกไขปญหาสิ่งแวดลอมภายใน
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2555 ตลอดจนมีการพัฒนาดานกายภาพและสิ่งแวดลอมตางๆ เชน โครงการวันพัฒนา

และปลูกตนไม มก. การใหบริการรถรางโดยใชนํ้ามันที่ผลิตจากโครงการสถานีผลิตไบโอดีเซลที่ไดจากนํ้ามันพืชที่ใช

แลว โครงการบริหารจัดการรถจักรยานภายใน มก. โดยการจัดสถานที่จอดรถจักรยานบริเวณอาคารเรียนรวม 

1,2,3,4 และบริเวณประตูพหลโยธิน 1 ประตูงามวงศวาน 1,3 และประตูวิภาวดีรังสิต โดยจางบริษัทเอกชนในการ

ดูแลรักษาความปลอดภัย ใหบริการจอดรถและใหบริการยืมรถจักรยานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหเปนความ

ปลอดภัย นอกจากน้ัน ยังจัดทําเสนทางเดินรถจักรยานภายใน มก. เพื่ออํานวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัย

สําหรับนิสิตและบุคลากรที่ใชรถจักรยานภายใน มก. ซึ่งปรากฏในรายงานประจําปงบประมาณ 2554  (ซ้ํา 9-1.1-3-

1) การลดการใชกระดาษที่ใชในสํานักงาน โดยการใชกระดาษ 2 หนา และแจงเวียน/สื่อสารผานระบบเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Mail, e-Office Intranet ภายในหนวยงาน) ซึ่งทําใหประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อ

กระดาษ ซึ่งปรากฏตามรายงานการประเมินตนเอง (ซ้ํา 9-2.3-4-2) 

 

3. กองยานพาหนะฯ ทําหนาที่กํากับดูแลดานกายภาพและสิ่งแวดลอม โดยมีนโยบายภายใตโครงการวิทยา

เขตสีเขียว KU – Green Campus เพื่อ“ศูนยเรียนรูและปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมเพื่อชุมชน 

มก.” ทําหนาที่บริหารจัดการเพื่อดําเนินโครงการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อลดรายจายดานการจัดการขยะและดานพลังงานที่ใชในกิจกรรมตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนนิสิต บุคลากรและประชาชน มีความรูและสามารถนําเทคโนโลยีประหยัดพลังงานและการ

ผลิตพลังงานทดแทนระดับชุมชน นําไปประยุกตใชไดจริงและเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

และเปนการสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตของนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งนิสิตสามารถ

นําความรูที่ไดรับการอบรมไปเผยแพรสูชุมชนผานเครือขายกิจกรรมพัฒนาของนิสิต อาทิ ชมรม สโมสรนิสิตคณะ

ตางๆ ในพื้นที่ตางๆ ทั่วประเทศ และการลดตนทุนการจัดซื้อกระดาษที่ใชในสํานักงาน (การใชกระดาษ recycle) 

ปรากฏในรายงานประจําปงบประมาณ 2554  (ซ้ํา 9-1.1-3-1)   

 

4. โครงการตางๆ ภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU – Green Campus เปนโครงการที่อนุรักษและ

แกไขปญหาสิ่งแวดลอม และพลังงานในระดับชุมชน เพื่อเปนตนแบบแกสถาบันการศึกษา และชุมชนตางๆ ทั่ว

ประเทศ โดย มีการดําเนินการเปนโครงการยอยตางๆ อยางเปนรูปธรรม อาทิ โครงการรถสวัสดิการบริการซึ่งใช

พลังงานทดแทน โครงการจักรยาน มก. สถานีผลิตไบโอดีเซล มก. โครงการ 9 ปุยหมักในสวนสวย โครงการคลอง

สวยนํ้าใส โครงการโรงผลิตนํ้าหมัก ชีวภาพและปุยนํ้าชีวภาพ เปนตน นอกจากน้ัน ยังเปนศูนยการเรียนรูการ

ฝกอบรมและการถายทอดวิชาการในดานตางๆ เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอมชุมชน ใหกับนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นักเรียน หนวยงานเอกชน หนวยงานราชการ และประชาชนที่สนใจ นอกจากน้ี กอง

ยานพาหนะฯ มีการวิจัยตอยอดเพื่อพัฒนาโครงการตาง  ๆดานพลังงานและสิ่งแวดลอมชุมชน ของมหาวิทยาลัยฯ 

เพื่อการใชจริงและถายทอดสูชุมชนได หรือ “วิจัยใชจริง” ใหเกิดความย่ังยืนอยางตอเน่ือง ภายใตโครงการวิทยาเขต

สีเขียวรณรงคการแกไขปญหาภาวะโลกรอน (Global Warming) ระดับชุมชน ปรากฏในโครงการวิทยาเขตสีเขียว 

KU - Green Campus (9-5.1-3-1) และ CD โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU - Green Campus (9-5.1-3-2) ซึ่งตรง
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กับวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในฐานะสถาบันการศึกษาของรัฐซึ่งเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ มุง  

“สรางคนที่มีความรูคูคุณธรรม สรางงานวิจัยใชจริงที่มีคุณภาพสูชุมชนเพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศชาติอยางมั่นคง

ตลอดไป” และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในหัวขอยอยที ่5.4 บรรจุในแผนบริหารราชการแผนดินฯ เกี่ยวกับ 

การควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปแบบของขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง 

และนํ้าเสีย โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมการใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใชซ้ําหรือ

หมุนเวียนกลับมาใชใหม สงเสริมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการการปองกันมลพิษต้ังแตจุดกําเนิด ในการบําบัดนํ้าเสีย 

กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียวอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมโดยรวมและประเทศชาติตอไป (ซ้ํา 

9-1.1-3-1)     

 

 5. กองยานพาหนะฯ ไดเปนหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลเพื่อรวบรวมในการสงเขารวม

การจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ของ UI Green Metric 2011 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ติดอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 46 

ของมหาวิทยาลัยโลกในการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัย UI Green Metric 2011 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 โดยมหาวิทยาลัยแหงชาติอินโดยนีเซีย  

(Universtas Indonesia, UI) ไดดําเนินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่เนนการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวจากเกณฑการ

ใหคะแนน 5 ดาน ไดแก ที่ต้ังและระบบสาธารณูปโภค 24% พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 28% การ

จัดการขยะ 15% การใชนํ้า 15% และการขนสง 18%  ซึ่งปรากฏตามขาวประชาสัมพันธ มก. 

http://pr.ku.ac.th/ku-rel/html/2554/91/ pages/image/imagepage1.html (ซ้ํา 9-5.1-3-3) และมีผลการ

ดําเนินโครงการตางๆ ปรากฏในรายงานประจําปงบประมาณ 2554 (ซํ้า 9-1.1-3-1) 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

5.2 - 5 ขอ - 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

9-2.3-1-2 เว็บไซดกองยานพาหนะฯ http://www.vehicle.ku.ac.th/  

9-1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงานประจําปงบประมาณ 2551-2554  

9-1.1-3-1 รายงานประจําปงบประมาณ 2554 

9-5.1-3-1 โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS  

9-5.1-3-2 CD โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU-GREEN CAMPUS  

9-5.1-3-3 ขาวประชาสัมพันธ มก. http://pr.ku.ac.th/ku-rel/html/2554/91/ 

pages/image/imagepage1.html 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (2.6 คณะ) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกรายวิชา 

  2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่

กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  3. ทุกรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้ง

ในหรือนอกหองเรียน 

  4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเขามามีสวน

รวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

  5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน  

  6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมตํ่า

กวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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ผลการดําเนินงาน (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของศูนยวิชาบูรณาการฯ) 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการรายวิชา (10 เลือก-2.6-1) ประกอบดวย ประธานรายวิชา/กรรมการ/

เลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ ตามจํานวนที่เหมาะสมโดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

1.1 บริหารจัดการรายวิชา 

1.2 วางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1.3 สรรหาผูสอน ผูประสานงานหมู และนิสิตชวยปฏิบัติงาน (TA) 

1.4 จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

1.5 วัดและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรายวิชา 

1.6 พิจารณา/จัดทํา รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3 กอนเปดภาคเรียน  

ในการจัดการเรียนการสอนแตละรายวิชามีการจัดทําประมวลการสอน แบบ มคอ.3 กอนเปดภาคเรียน ใน

ทุกภาคการศึกษา เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และรายงานผลการประเมินผลการ

เรียนรูของผูเรียนในดานตางๆ ตามสรุปผลการประเมินผลการเรียนการสอนตามระบบประเมินอิเล็กทรอนิกสของ

มหาวิทยาลัย (10.เลือก-2.6-8) 

 

2. ทุกรายวิชามีการจัดทํา มคอ.3 (10 เลือก-2.6-3) และประมวลการสอน (10 เลือก-2.6-2) กอนเปดภาค

การศึกษา ในแตละภาคการศึกษา มีหนังสือตําราเรียนที่ทันสมัย มีการปรับปรุงทุกๆ 5 ป และมีการแจกเอกสารการ

เรียนการสอนเพิ่มเติม โดยอาจารยผูสอนในคาบแรกจะช้ีแจงรายละเอียดของรายวิชา และแผนการสอน (10 เลือก-

2.6-2) 

 

3. สําหรับรายวิชาบูรณาการมีการจัดโครงการกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (10.เลือก-2.6-2) 

(10.เลือก-2.6-3) และการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกช้ันเรียน โดย 

3.1 การฝกปฏิบัติในหองเรียน ไดแก การทํา Workshop เพื่อใหนิสิตรูจักคิด วิเคราะห และ

แกปญหาที่เกิดข้ึน พรอมทั้งนํามาอภิปรายรวมกันในช้ันเรียน การฝกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร

โปรแกรมตางๆ (10.เลือก-2.6-2, 10.เลือก-2.6-3) 

3.2 การเรียนรูนอกสถานที ่ไดแก การพานิสิตไปศึกษาดูงานนอกสถานที ่(10.เลือก-2.6-6) 

 

4. ในรายวิชาของบูรณาการบางรายวิชา มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเปนอาจารยพิเศษ และ

วิทยากรบรรยายพิเศษ เชน วิชาไทยศึกษา วิชาศิลปวิจักษณ วิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี และวิชา

สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและชีวิต (10.เลือก-2.6-2, 10.เลือก-2.6-5) 
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5. แตละภาคการศึกษา ศูนยวิชาบูรณาการฯ จัดทําสรุปประเมินผลการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ โดย

สรุปความคิดเห็นของนิสิตตอการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ ในแตละภาคการศึกษา (10.เลือก-2.6-9) ตามระบบ

ประเมินอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัย 

 

6. มีการแตงต้ังคณะกรรมการรายวิชา (10.เลือก-2.6-1) ประกอบดวย ประธานรายวิชา/กรรมการ/

เลขานุการ/ผูชวยเลขานุการ ตามจํานวนที่เหมาะสมโดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

6.1 บริหารจัดการรายวิชา 

6.2 วางแผนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

6.3 สรรหาผูสอน ผูประสานงานหมู และนิสิตชวยปฏิบัติงาน (TA) 

6.4 จัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร และเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

6.5 วัดและประเมินผลการเรียนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของรายวิชา 

 โดย คณะกรรมการและอาจารยผูสอนรวมกันพิจารณา/จัดทํา ประมวลการสอน และรายละเอียดของ

รายวิชา มคอ.3 เพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) (10.เลือก-2.6-1, 10.

เลือก-2.6-2, 10.เลือก-2.6-3) พรอมทั้งนําผลการประเมินการเรียนการสอนไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนในมาตรฐานย่ังยืน 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

5.3 - 6 ขอ - 4 คะแนน 4 ขอ บรรล ุ - 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10.เลือก-2.6-1 แฟมแตงต้ังคณะกรรมการรายวิชา 

10.เลือก-2.6-2 เอกสารประมวลการสอน 

10.เลือก-2.6-3 แบบ มคอ.3  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10.เลือก-2.6-4 แฟมเชิญอาจารยผูสอน 

10.เลือก-2.6-5 แฟมเชิญอาจารยผูสอนจากภายนอก 

10.เลือก-2.6-6 โครงการกิจกรรม ปการศึกษา 2554 

10.เลือก-2.6-7 แฟมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ 

10.เลือก-2.6-8 รายงานการประเมินผลการเรียนรู 

 

ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (องค 6 ของคณะ) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  4 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีรายวิชาที่สนับสนุน และดําเนินงานตามที่ระบุเปนกิจกรรมรายวิชา 

  2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนิสิต 

  3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ

การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

 

ผลการดําเนินงาน (ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของศูนยวิชาบูรณาการฯ) 

1. มีการสนับสนุนใหรายวิชาจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร (10.เลือก-6.1-1) ที่สงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมแขนงตางๆ และเรียนรูวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน โดยจะมีการระบุกิจกรรมไวใน ประมวลการสอน 

(10.เลือก-6.1-3) โดยมีคณะกรรมการรายวิชาเปนผูรับผิดชอบ 

 

2. รายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเปนสวนหน่ึงของ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนิสิตไดเรียนรูวัฒนธรรม ภูมปิญญาทองถ่ิน ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการรายวิชา 

(10.เลือก-6.1-1, 10.เลือก-6.1-2, 10.เลือก-6.1-3, 10.เลือก-6.1-4) 
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3. เมื่อนิสิตไดไปดูกิจกรรมแลวนิสิตเก็บขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณในพื้นที่ที่เกี่ยวของกับหัวขอที่

เสนอแลวประมวลขอมูลนําเสนอหนาช้ันเรียน แลวทางรายวิชาไดมีการเผยแพรกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ใหกับนิสิตที่ไมไดลงทะเบียนเรียน โดยมีการจัดบอรดนิทรรศการใตตึก ศร.3 ซึ่งจะเรียกวาสัปดาหไทย

ศึกษา โดยจะจัดข้ึน 2 สัปดาหสุดทายของภาคการศึกษา และบริการดานศิลปะและวัฒนธรรม (10.เลือก-6.1-2) 

 

4. รายวิชาที่มีกิจกรรมมีการติดตามผลการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต จัดทําสรุปสงศูนยวิชาบูรณาการฯ (10.เลือก-6.1-1) 

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

5.4 - 4 ขอ - 4 คะแนน 4 ขอ บรรล ุ - 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

10.เลือก-6.1-1 แฟมโครงการกิจกรรม 

10.เลือก-6.1-2 เอกสารเผยแพรกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

10.เลือก-6.1-3 เอกสารประมวลการสอน 

10.เลือก-6.1-4 แฟมแตงต้ังคณะกรรมการรายวิชา 

 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน ดังน้ี  

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2554                                                                     

    89 
 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2554 

  2555 ตัวตั้ง 

ตัวบงชี ้

  

2554 

  ตัวหาร 

ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

ขอ  5 - 5 5.00   

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (ก.พ.ร.) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญ

ครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความ

เช่ือมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของ

มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

  2.  มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 

Process) ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ 

 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด

ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอ

ผูมีอํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนด

กระบวนการที่จะดําเนินการในปงบประมาณตอไป 
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ผลการดําเนินงาน 

 1. สํานักงานอธิการบดีมีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานที่สําคัญของหนวยงาน โดยปรับปรุงคูมือ

ปฏิบัติงานของหนวยงานเปนประจํา มีการเก็บรวบรวมปญหาที่เกิดข้ึนระหวางปฏิบัติงาน ขอรองเรียนตางๆ นํามา

พิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน (1-6.1-1-1)  

 

 2. มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักที่สําคัญของหนวยงานตามความคาดหวัง และความตองการ

ของผูรับบริการ โดย (1-6.1-2-1) 

  2.1 จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง

ผูรับบริการของฝายการพยาบาล  

  2.2 จัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน เรื่อง ลดระยะเวลาการเลื่อนนัดครั้งใหม ของ

ฝายทันตกรรม 

  2.3 ทบทวนกระบวนการดําเนินงานดานการสอบสวน  

  2.4 ทบทวนกระบวนการรับสมัครนิสิต การเรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา การลงทะเบียน

เรียนของโครงการพิเศษ 

  2.5 จัดทําโครงการลดระยะเวลาการเบิกจายโครงการพัฒนาวิชาการ  

  2.6 ปรับปรุงการรายงานความคืบหนาการดําเนินการตําแหนงทางวิชาการ 

  2.7 ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาดําเนินการเลื่อนข้ันคาตอบแทนพนักงานราชการ 

  2.8 ปรับปรุงการใหบริการรับ-สง และการสืบคนเอกสาร 

  2.9 ปรับปรุงเว็บไซดหนวยงานใหมีความทันสมัยมากข้ึน 

  2.10 ปรับปรุงกระบวนงานการสอบสวนวินัยนิสิต 

  2.11 ทบทวนกระบวนงานคัดเลือกผูไดสิทธ์ิในการบันทึกภาพผูเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

และบันทึกภาพหมูบัณฑิต 

  2.12 ทบทวน Audit Program ที่ใชในการตรวจสอบดานการเงินบัญชีและพัสดุ  

 นอกจากน้ี หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดพัฒนาปรับปรุงงาน และสงเขาประกวดรางวัล

ขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงงานที่ดีที่สุด (Best Improvement Awards) โดยมีกระบวนงานที่เขารวม

ประกวด ดังน้ี (1-6.1-2-2) 

2.1 โครงการระบบรายงานผลขอมูลนิสิตใหมระดับปริญญาตรีผานเครือขาย  

  2.2 โครงการระบบการบริหารกรอบอัตรากําลังบุคลากรเงินรายได  

  2.3 โครงการการลดข้ันตอนการจัดซื้อจัดจาง โดยวิธีตกลงราคา 

  2.4 โครงการปรับปรุงการจายโอน เงินเดือน/คาจาง/เงินประจําตําแหนง 

  2.5 โครงการปรับปรุงและลดข้ันตอนการจายคาตอบแทนการสอนของศูนยวิชาบูรณาการฯ  

  2.6 โครงการแบบทดสอบการคัดกรองเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพนิสิตช้ันปที่ 1 

  2.7 โครงการพัฒนาการประชาสัมพันธ กองกิจการนิสิต 
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  2.8 ระบบการใหบริการพิมพโปสเตอรออนไลน 

  2.9 การประมวลสาระสําคัญและมติที่เกี่ยวของกับการบริหารงานดานวิชาการของคณะกรรมการ

การศึกษา มก. 

  2.10 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการเบิกจายยาใหกับสโมสรนิสิต และหอพักนิสิต 

  2.11 การปรับปรุงระบบพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสถานพยาบาล 

  2.12 โครงการระบบการจัดเก็บและคนหาเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส 

  2.13 โครงการระบบขอใชรถอัจฉริยะ “อนุมัติฉับไว ไมพลาดการเดินทาง” 

  2.14 การพัฒนาการสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหบริการของหอประวัติมก. ระบบ

อิเล็กทรอนิกส 

   

 3. จากการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักในขอ 2 หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดจัดทํา

มาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงานเพื่อใชในการดําเนินงานอยางชัดเจน (ซ้ํา 1-6.1-1-1, ซ้ํา 1-6.1-2-1) 

 

 4. สํานักงานอธิการบดีไดปรับปรุงกระบวนการเพื่อใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึนตามมาตรฐานและคูมือ

ปฏิบัติงาน โดยผลการปรับปรุงกระบวนงาน พบวา (ซ้ํา 1-6.1-2-1)  

  4.1 สามารถลดระยะเวลาและข้ันตอนการเบิกจายยา ควบคุมคาใชจายการเบิกจายยา และ

ควบคุมการใชยาไดอยางมีประสทิธิภาพมากข้ึน 

  4.2 ลดขอผิดพลาดจากการสื่อสาร ลดระยะเวลาการดําเนินงาน และลดขอรองเรียนเกี่ยวกับการ

คัดกรองผูรับบริการของฝายการพยาบาล 

  4.3 ลดระยะเวลาการเลื่อนนัดครั้งใหมใหกับผูรับบริการไดไมเกิน 2 เดือน 

  4.4 สามารถลดระยะเวลา ลดขอผิดพลาด และลดขอรองเรียนเกี่ยวกับการรายงานผลขอมูลนิสิต

ใหมระดับปริญญาตรี และการบริหารกรอบอัตรากําลังเงินรายได  

  4.5 สามารถลดข้ันตอนการประสานงานกับสถาบันทางการเงินตางๆ ในการเบิกจายคาตอบแทน

คณาจารย  

  4.6 เปนการสนับสนุนระบบสหกรณออมทรัพย มก. และนําผลประโยชนกลับคืนสมาชิกสหกรณออมทรัพย 

  4.7 ลดความเสี่ยงในการนําเงินไปยังธนาคารตางๆ เชน การสูญหายระหวางทาง หรืออันตรายจาก

การขโมย เปนตน  

  4.8 ประหยัดเวลาและคาพาหนะในการเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงิน และประหยัด

งบประมาณในการจายคาธรรมเนียมการโอนเงิน 

  4.9 จากการกําหนดผูรับผิดชอบงานที่มีลักษณะการปฏิบัติตอเน่ืองจากเดิม 1 คน เปน 2 คน 

สามารถดําเนินงานไดโดยไมหยุดชะงัก  

  4.10 สามารถควบคุมคาใชจาย ลดระยะเวลาการดําเนินงานในกระบวนการรับสมัครนิสิต การ

เรียกเก็บเงินคาธรรมเนียมการศึกษา การลงทะเบียนเรียนของโครงการพิเศษ 
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  4.11 สามารถลดระยะเวลาการเบิกจายเงินในโครงการพัฒนาวิชาการได  

  4.12 สามารถตรวจสถานะของผูย่ืนขอตําแหนงทางวิชาการดวยตนเองทางเว็บไซด 

  4.13 สามารถปรับลดข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการเลื่อนข้ันคาตอบแทนพนักงานราชการ

จากเดิม 68 วัน 2 ช่ัวโมง เปน 65 วัน 30 นาที 

  4.14 สามารถติดตามงานเอกสารไดวาอยูในข้ันตอนใด จากการจัดทําระบบรับสงเอกสารบนเว็บไซด 

  4.15 สามารถสืบคนขอมูลของหนวยงานทางเว็บไซดไดสะดวกข้ึน จากการปรับปรุงรูปแบบการ

สืบคนทางเว็บไซดที่เขาใจงาย สะดวก สะดุดตา และนาสนใจ 

  4.16 สามารถดําเนินการสอบสวนวินัยนิสิตไดคลองตัว และรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน  

  4.17 สามารถจัดทําบันทึกขอตกลงการจัดบริการบันทึกภาพ และมีคณะกรรมการพิจารณา

คัดเลือกผูย่ืนซองเสนอราคาอยางชัดเจน 

  4.18 ประหยัดเวลาในการตรวจสอบ สามารถแสดงผลการตรวจสอบไดทันที เพิ่มปริมาณ

หนวยงานรับตรวจ และลดขอผิดพลาดทีเ่กิดจากการตรวจสอบได  

 

 5. หลังจากปรับปรุงกระบวนงานแลว มีการติดตาม ประเมินผลการปรับปรุง และจัดทํารายงานผลการ

ปรับปรุงและพัฒนา (ซ้ํา 1-6.1-2-1)  

 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ  ตัวบงชี้ท่ี 

2553 2554 2553 2554 

เปาหมาย

2554 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2555 

6.1 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ - 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1-6.1-1-1 คูมือปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

1-6.1-2-1 ขอมูลการทบทวนกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน 

1-6.1-2-2 ขอมูลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานในโครงการ Best Improvement Awards 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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บทท่ี 3   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองคประกอบ

คุณภาพ 6 องคประกอบ โดยมีตัวบงช้ีทั้งหมด 12 ตัวบงช้ี แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 กรณีไม

ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 12 ตัวบงช้ี โดย

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.43 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย (เต็ม 5) องคประกอบคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการ

ประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 

และแผนดําเนินการ   

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก - 4.00 4.58 4.39 ดี 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ  5.00 4.25 - 4.40 ดี 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 3.00 - 3.00 พอใช 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองคประกอบ 5.00 4.33 4.58 4.43  

ผลการประเมิน ดีมาก ดี ดีมาก ดี  
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  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 

 1. การสนับสนุนพันธกิจดานการบริหารการศึกษา  

สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยกําหนด

ยุทธศาสตร ดังน้ี  

1.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 สนับสนุนพันธกิจดานบริหารการศึกษา โดยกําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 2 ตัวช้ีวัด 

พบวา ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด และ สูงกวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด 

 2. การสนับสนุนพันธกิจดานการบริหารจัดการ  

  สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยกําหนด

ยุทธศาสตร ดังน้ี 

2.1 ยุทธศาสตรท่ี 2 สนับสนุนดานพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและประสบการณ

วิชาชีพใหเปนไปตามสมรรถนะ โดยกําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 3 ตัวช้ีวัด พบวา ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย 1 

ตัวช้ีวัด และ สูงกวาเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด 

  2.2 ยุทธศาสตรท่ี 3 สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป โดยกําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 36 ตัวช้ีวัด 

พบวา ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย 9 ตัวช้ีวัด ตรงตามเปาหมาย 7 ตัวช้ีวัด และ สูงกวาเปาหมาย 20 ตัวช้ีวัด   

  2.3 ยุทธศาสตรท่ี 4 สนับสนุนการบริหารจัดการดานทรัพยสินเพื่อใหเกิดรายได โดยกําหนด

ตัวช้ีวัด จํานวน 3 ตัวช้ีวัด พบวา ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด และ สูงกวาเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด 

  ในกรณีตํ่ากวาเปาหมาย สํานักงานอธิการบดีไดกําหนดใหหนวยงานระบุแนวทางการพัฒนา/

ปรับปรุงซึ่งปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  

3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของสํานัก 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ใชแนวทางพิจารณา วิเคราะหจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ โดยสรุปจากผลการประเมินคุณภาพภายในของ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ที่ไดดําเนินการ peer review หนวยงานใน

สํานักงานอธิการบดี จํานวน 17 หนวยงาน ระหวางวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555 สรุปไดดังน้ี 

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  จุดแข็ง 

   1. มีแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มีความเช่ือมโยงกับปรัชญาและ

วิสัยทัศนที่กําหนดไว และมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติประจําปครอบคลุมภารกิจหลักของ

หนวยงาน 
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  ขอเสนอแนะ  

   1. ควรพิจารณากลไกในการถายทอดการติดตามการดําเนินการตามแผนไปสูบุคลากรอยาง

ตอเน่ืองและใหบุคลากรมีสวนรวม และจัดแผนปฏิบัติราชการประจําป 

 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

  จุดแข็ง 

   1. มีโครงการ/กิจกรรมที่ตรงกับความตองการของผูรับบริการและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีสวนใหญยังไมมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมา

ปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป  

  ขอเสนอแนะ 

   1. ควรนําเสนอแนะจากการประเมินมาทําแผนการปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

   2. ควรกําหนดประเภทผูรับบริการใหชัดเจนและครอบคลุมทุกประเภทของผูรับบริการ 

3. ควรรายงานผลการประเมินจากการสํารวจความพึงพอใจและความตองการใหบุคลากรใน

หนวยงานไดรับทราบทั่วถึง และนําผลการสํารวจความพึงพอใจและความตองการ มาปรับปรุงการดําเนินงานในรอบ

ปตอไป 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

  จุดแข็ง 

   1. มีการบริหารจัดการดานองคความรูภายในหนวยงานมากข้ึน 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. ผูบริหารหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีสวนใหญไมไดนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

  ขอเสนอแนะ 

   1. ผูบริหารหนวยงานควรนําผลการประเมินไปพิจารณาแนวทางการปรับปรุงการบริหารงานโดย

ระบุข้ันตอนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

   2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาตรงตามความสามารถ ตรง

ตามสายงาน 

   3. ควรมีการติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 

   1. มีการดําเนินงานการเงินตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ือง 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

   1. หนวยงานในสํานักงานอธิการบดีสวนใหญนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการทํางาน แต

ไมครอบคลุมทุกตัวบงช้ี 

  ขอเสนอแนะ 

   1. ควรทบทวนแผนกลยุทธใหสอดคลองกับมหาวิทยาลัยและระบบประกันคุณภาพ 

   2. ควรอธิบายรายละเอียดของผลการดําเนินงานใหชัดเจน  

 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

  จุดแข็ง 

   1. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

  ขอเสนอแนะ 

   1. ควรจัดทํา flow chart เปรียบเทียบการลดระยะเวลาการดําเนินงานใหชัดเจน โดยระบุแสดง

ข้ันตอนการดําเนินงานเดิมและการดําเนินงานใหม 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 

 สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับหนวยงานยอยตางๆ มีผลการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองกลาง 1. มีความพยายามในการจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการให

เปนไปตามระบบประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 1. ควรพิจารณากลไกในการ

ถายทอดการติดตามการ

ดําเนินการตามแผนไปสู

บุคลากรอยางตอเน่ือง เชน 

การประชุม การส่ือสารผาน 

GAD News 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

2. ในเกณฑมาตรฐานขอ 5 และ 

6 ควรอางหลักฐานรายงานผล

การปฏิบัติราชการของ

สํานักงานอธิการบด ี

กองการเจาหนาที่   1. ควรจัดทําเอกสารประกอบผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ ให

สอดคลองตามคูมือหรือมติที่

ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพสํานักงานอธิการบดี 

กองกิจการนิสิต 1. มีแผนกลยุทธที่สอดคลอง

กับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย เชื่อมโยงกับ

ปรัชญาและวิสัยทัศนที่

กําหนดไว และมี

กระบวนการแปลงแผนกล

ยุทธเปนแผนปฏิบัติประจําป

ครอบคลุมภารกิจหลักของ

หนวยงาน 

  

กองบริการ

การศึกษา 

1.  กําหนดปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผน

ดําเนินการที่ชัดเจน 

2.  จัดทําแผนยุทธศาสตรที่

สอดคลองกับยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย และ

สามารถดําเนินการไดครบ

ตามกระบวนการพัฒนาแผน 

3.  มีหลักฐานอางอิงทีช่ัดเจน 

ครบถวน 

  

กองแผนงาน 1.  มีการกําหนดวิสัยทัศน 

วัตถุประสงค แผน

ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

ราชการ ดําเนินการตามแผน 

และนําผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้มาปรับปรุง

แผนปฏิบัติราชการปตอไป 

 

 1. ควรจัดเอกสารหลักฐานให

สอดคลองตามตัวบงชี้เกณฑ

มาตรฐานใหครบถวนชัดเจน 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองวิเทศสัมพันธ 1.  มีกระบวนการแปลง

ยุทธศาสตร เปนแผนปฏิบัติ

งานประจําปครอบคลุม

ภารกิจหลักของหนวยงาน

เปนรูปธรรม 

 1. ควรมีการระบุรายละเอียดหัว    

เรื่องของเอกสารหลักฐานให

ชัดเจน 

 

กองยานพาหนะฯ 1. จัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลอง

เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย 

2. แปลงแผนกลยุทธเปน

แผนปฏิบัติการประจําปครบ

ทุกพันธกิจของหนวยงาน 

3. นําขอเสนอแนะของกรรมการ

ประจําหนวยงานไปพัฒนา

ปรับปรุงใหการดําเนินงานในป

ตอไปมีประสิทธิภาพ 

  

ศูนยบูรณาการฯ 1.  มีการกําหนดปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค  

และแผนดําเนินการ จัดทํา

แผนกลยุทธสอดคลองกับ

แผนกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย และสํานักงาน

อธิการบดี 

1.  รายงานผลการดําเนินงานไม

สอดคลองกับหลักฐานที่มี 

 

สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

1.  มีแผนยุทธศาสตร และแผน

กลยุทธที่เชื่อมโยงและ

สอดคลองกับวิสัยทัศนและ

พันธกิจของสํานักงาน

อธิการบดี และ มก. 

  

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

  1. ควรจัดทําแผนยุทธศาสตรให

ครอบคลุมทุกภารกิจ 

สอดคลองกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย โดยใหบุคลากร

มีสวนรวม และจัดแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป 

สํานักการกีฬา 1.  มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ประจําปและมีการรายงาน

ผลตามแผนแยกตามภารกิจ

 1.  ควรศึกษาและเรียนรูเพิ่มเติม

เก่ียวกับวิธีการอธิบายผลการ

ดําเนินงานในแตละเกณฑ
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ของแตละกิจกรรม มาตรฐาน 

ศูนยการศึกษา

นานาชาติ 

1.  มีการกําหนดปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนดําเนินการ 

2.  จัดทําแผนกลยุทธครบทุก

ภารกิจ และปรับโครงสราง

ใหสอดคลองกับ

มหาวิทยาลัย 

  

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองกลาง   1. ควรรวบรวมผลสํารวจความ

ตองการของผูรับบริการเปน

ขอมูลใหบุคลากรทราบและ

นําไปพัฒนาปรับปรุงการ

ใหบริการใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

กองการเจาหนาที่ 1.  มีการสํารวจความพึงพอใจ

การใหบริการ และความพึง

พอใจแตละโครงการที่งาน  

พัฒนาและฝกอบรมจัดขึ้น  

2.  จัดทําแผนผัง ขั้นตอนการ

ใหบริการที่ชัดเจน  

  

กองกิจการนิสิต 1.  มีโครงการ/กิจกรรมการ

ใหบริการที่หลากหลายและ

เพียงพอกับความตองการ

ของผูรับบริการ 

  

กองบริการการศึกษา 1.  มีการดําเนินงานที่ตอบสนอง

ตอภารกิจหลักของ

หนวยงานอยางชัดเจนและมี

การติดตามงานเปนระยะๆ 

2.  บุคลากรมีความรูดานการวัด

และประเมินผล มีการจัดทํา

รายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรมที่ชัดเจน 

 1.  ควรกําหนดประเภท

ผูรับบริการของหนวยงานให

ชัดเจนขึ้น และควรรายงานผล

ความพึงพอใจแยกตาม

ผูรับบริการ 

2.  ควรเพิ่มเติมการสํารวจความ

พึงพอใจของผูรับบริการ ให

ครอบคลุมทุกประเภทของ

ผูรับบริการ 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองแผนงาน 1.  มีการสํารวจความตองการที่

ตรงกับความตองการของ

ผูรับบริการ 

  

กองวิเทศสัมพันธ 1.  มีโครงการ/กิจกรรมที่ตรงกับ

ความตองการของ

ผูรับบริการและเหมาะสมกับ

สถานการณปจจุบัน 

  

กองยานพาหนะฯ 1.  เปนหนวยงานที่เปน

ศูนยกลางการบริหารจัดการ

ดานอาคารสถานที่ 

ยานพาหนะ ฯลฯ ของ

มหาวิทยาลัยอยางเปน

รูปธรรม 

  

ศูนยวิชาบูรณาการฯ 1.  มีการติดตาม ประเมินผล

ครบทุกกิจกรรมที่ใหบริการ 

สามารถนําไปปรับปรุง

พัฒนากระบวนงานในการ

ใหบริการไดดียิ่งขึ้น 

2.  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

กลุมเปาหมาย (นิสิต) อยาง

ตอเน่ืองและมีรูปแบบที่

หลากหลาย 

3.  เปนแหลงเรียนรูดานบริหาร

จัดการหลักสูตรวิชาบูรณา

การใหกับหนวยงาน

ภายนอกไดเปนอยางดี 

 1.  ควรเพิ่มเติมการสํารวจความ

ตองการใหครอบคลุม

กลุมเปาหมายโดยเฉพาะกลุม

นิสิต 

สถานพยาบาล 1.  มีการสํารวจความพึงพอใจ

และความตองการของ

ผูรับบริการ และรวบรวมผล

ความพึงพอใจและความ

ตองการมาปรับปรุง

กระบวนการใหบริการ เพื่อ

นําไปพัฒนาหนวยงานและ

รายงานผลการดําเนินการได

อยางเปนระบบ 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

1.  มีการประเมินผลการจัด

โครงการและนําผลการ

ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 

2.  มีการนําผลการประเมินการ

ใหบริการมาพัฒนาคุณภาพ

การใหบริการ 

 1.  ควรมีประเด็นการสํารวจความ 

ตองการของผูรับบริการมาก

ขึ้น 

สํานักงานกฎหมาย 1.  มีบุคลากรที่มีศักยภาพและมี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

  

หอจดหมายเหตุ 1.  มีการจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงการใหบริการจาก

ผลการศึกษาความตองการ

ของผูรับบริการ 

  

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

1.  มีการสํารวจความพึงพอใจ

และความตองการจาก

โครงการที่ใหบริการทุก

โครงการ 

 1.  ควรนําผลการสํารวจความพึง

พอใจและความตองการ มา

ประเมินผลการดําเนินงาน 

เพื่อนําขอเสนอแนะจากการ

ประเมินมาปรับปรุงการ

ดําเนินงานในรอบปตอไป 

2.  ควรรายงานผลการประเมิน

จากการสํารวจความพึงพอใจ

และความตองการใหบุคลากร

ในหนวยงานไดรับทราบทั่วถึง 

สํานักการกีฬา 1.  มีการดําเนินงานตามภารกิจ

หลักที่ชัดเจน 

2.  มีการสํารวจความตองการ

ของผูใชบริการครบทุก

กลุมเปาหมาย 

 1.  ควรสํารวจความพึงพอใจ

ผูรับบริการใหครบทุก

กลุมเปาหมาย 

ศูนยการศึกษา

นานาชาติ 

1.  มีการดําเนินงานตามภารกิจ

หลักที่ชัดเจนและสามารถ

ตอบสนองกับแผน

ยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

 1.  ควรประเมินผลความพึงพอใจ

ของนิสิตที่มีตอการเขารวม

โครงการนิสิตแลกเปล่ียนใน

หลักสูตรตางๆใหครบถวน 
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องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ  

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองกลาง   1.  ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อ

สงเสริมใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาตรงตามความสามารถ 

ตรงตามสายงาน  

2.  ควรเพิ่มหลักฐานประกอบการ

รายงานผลการดําเนินงานให

ครบถวน โดยใชแบบฟอรมที่

ทางสํานักงานอธิการบดี

กําหนดไว 

กองการเจาหนาที่  1.  เอกสารประกอบผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ ไม

สอดคลองตามคูมือหรือมติที่

ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพสํานักงานอธิการบดี 

1.  ควรจัดทําเอกสารประกอบผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ ให

สอดคลองตามคูมือหรือมติที่

ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพสํานักงานอธิการบดี 

กองกิจการนิสิต 1.  นําระบบสารสนเทศมา

ประยุกตใชกับการเก็บ

เอกสารไดเปนอยางดี 

2.  มีเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน 

และอธิบายผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้

ละเอียดชัดเจน 

3.  มีการสรางขวัญกําลังใจใหแก

บุคลากรในหนวยงาน  

 1.  ควรมีระบบติดตามการนํา

ความรูไปใชประโยชนของ

บุคลากรที่ไดรับการอบรม 

กองบริการการศึกษา 1.  มีรูปแบบการจัดการความรู

ภายในหนวยงานที่

หลากหลาย  

2.  มีระบบและกลไกการบริหาร

จัดการรูปแบบการมีสวน

รวมของบุคลากรที่ชัดเจน  

ทั้งรวมกันกําหนดแผนงาน 

ควบคุม กํากับ ติดตามการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของ

หนวยงาน  

 

 

 1.  ควรพัฒนาระบบพี่เล้ียงให

ครอบคลุมทุกสายงานของ

หนวยงาน 

2.  ควรเพิ่มหลักฐานอางอิงใหตรง

กับการรายงานตัวบงชี้ เชน 

คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองแผนงาน 1.  มีการจัดระบบเอกสาร

หลักฐานเปนหมวดหมู

ชัดเจน 

2.  มีแผนพัฒนาบุคลากรและ

กําหนดเปาหมายที่ชัดเจน 

สามารถดําเนินการไดตามที่

กําหนดไวในแผน และมีการ

ตรวจสอบประเมินผลการ

ดําเนินงานเปรียบเทียบกับ

เปาหมายที่กําหนดไว 

  

กองวิเทศสัมพันธ 1.  มีกิจกรรมการจัดการความรู

ที่หลากหลายมากขึ้น 

 1.  ควรมีการติดตามบุคลากรใน

การนําความรูและทักษะมา

ประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

2.  ควรมีเอกสารหลักฐาน

ประกอบผลการดําเนินงานที่

หลากหลายขึ้น 

 

 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ 1.  มีเครือขายดานการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิชา

บูรณาการในระดับ

สถาบันอุดมศึกษา (Thai GE 

Network)  

2.  มีการรวบรวมผลการ

ดําเนินงานของหนวยงานใน

รูปของหนังสือจดหมายเหตุ

เพื่อแสดงประวัติและ

พัฒนาการของหนวยงาน

อยางชัดเจน 

 1.  ควรรายงานผลการดําเนินงาน

ใหครอบคลุมและแสดงใหเห็น

ถึงการดําเนินงานที่ชัดเจน 

2.  ควรใชแบบฟอรมการเก็บ

ขอมูลจากสํานักประกัน

คุณภาพในการรวบรวมขอมูล 

สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

1.  บุคลากรไดรับการพัฒนา 

เพื่อเพิ่มพูนความรู 

ความสามารถในการ

ปฏิบัติงานเปนอยางดี 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

  1.  ควรจัดทํารายงานการประชุม 

เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน

การมีสวนรวมของบุคลากรใน

การบริหารจัดการ 

2.  ควรอธิบายผลการดําเนินงาน

ใหชัดเจนมากขึ้น 

3.  ควรติดตามการนําความรูและ

ทักษะที่ไดรับจากการพัฒนา

มาใชในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร 

สํานักการกีฬา 1.  บุคลากรมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการดานองค

ความรูภายในหนวยงาน 

2.  มีสวัสดิการในการเสริมสราง

สุขภาพที่ดี 

 1.  ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

แยกออกมาจากแผนการ

ดําเนินงานประจําปเพื่อความ

ชัดเจนมากขึ้น 

ศูนยการศึกษา

นานาชาติ 

1.  หนวยงานมีการปรับ

โครงสรางการบริหาร ทําให

ทิศทาง และการบริหารงาน

ของหนวยงาน ชัดเจนยิ่งขึ้น  

  

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองกิจการนิสิต 1.  มีการดําเนินงานการเงินตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  

กองแผนงาน 1.  มีการดําเนินงานการเงินตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  

กองวิเทศสัมพันธ 1.  มีการดําเนินงานการเงินตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  

กองยานพาหนะฯ 1.  มีการดําเนินงานการเงินตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

  

สถานพยาบาล 1.  มีการจัดทําเอกสารการ

วิเคราะหตนทุนตอหนวยที่
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ชัดเจน สามารถนําขอมูลมา

ใชวิเคราะห วางแผนและ

ตัดสินใจทางการเงินได 

สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

1.  มีการบริหารจัดการทางดาน

การเงินที่ดี โดยมีแผนกล

ยุทธทางการเงินสอดคลอง

กับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

  

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

  1.  ควรอธิบายผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงชี้ใหส่ือถึงการ

ปฏิบัติงานจริงของหนวยงาน 

2.  ควรเรียบเรียงเอกสารหลักฐาน

ที่มีอยูใหสอดคลองกันทั้ง

ระบบ 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองกลาง   1.  ควรรายงานผลการดําเนินงาน

ใหชัดเจนและสอดคลองกับ

เกณฑมาตรฐาน 

กองการเจาหนาที่   1.  ควรจัดทําเอกสารประกอบผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ ให

สอดคลองตามคูมือหรือมติที่

ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพสํานักงานอธิการบดี 

กองแผนงาน 1.  ดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพภายในอยาง

ตอเน่ือง 

2.  นําผลการประเมินมาพัฒนา

ปรับปรุงสอดคลองกับ

ภารกิจของกองแผนงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

สถานพยาบาล ขอสังเกต 

สถานพยาบาลเปนหนวยงานที่มี

ภารกิจที่แตกตางจากหนวยงาน

อ่ืน โดยดําเนินงานเก่ียวกับ

สุขภาพอนามัย ซ่ึงตองควบคุม

คุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะ จึง

กําหนดแผนและแนวทางการ

ดําเนินงานของหนวยงาน และ

จัดเก็บเอกสารหลักฐานตามการ

ดําเนินงานที่เปนระบบและ

เกณฑคุณภาพที่กําหนด 

 1.  ควรเพิ่มเติมหลักฐาน หรือ

รายงานผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้และประกาศแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการประกัน

คุณภาพของสถานพยาบาล 

สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

1.  มีการปรับปรุงระบบประกัน

คุณภาพภายในอยางตอเน่ือง 

  

สํานักงานกฎหมาย 1.  มีการดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรม

ประเมินคุณภาพภายใน

อยางครบถวน 

  

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

  1.  ควรรายงานรายผลการ

ดําเนินงานใหชัดเจนมากขึ้น 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองกลาง   1.  ควรมีกลไกหรือขั้นตอนในการ

ติดตามงานภายในหนวยงาน เชน 

การประชุม หนังสือเวียน 

2.  ควรเพิ่มเติม Flow Chart การลด

ระยะเวลาและขั้นตอนการ

ใหบริการ ทั้งในสวน Flow Chart 

เดิม และที่ไดมีการปรับปรุง เพื่อ

เปรียบเทียบไดชัดเจน 

กองการเจาหนาที่   1.  ควรจัดเรียงลําดับเอกสารให

สอดคลองกับการปรับปรุง

กระบวนงาน 

2.  ควรเพิ่มหลักฐานเปรียบเทียบ

แสดงการปรับปรุงเว็บไซดของ

หนวยงาน 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

กองบริการการศึกษา 1.  มีการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบการดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพครบทุกกิจกรรม 

  

กองแผนงาน 1.  มีการทบทวนกระบวนการ

ดําเนินงานหลักที่เปน

รูปธรรม 

  

กองวิเทศสัมพันธ 1.  มีการปรับลดระยะเวลา

ดําเนินงานเรื่อง การทํา

หนังสือรับรอง (ภาษาอังกฤษ) 

ที่เปนรูปธรรม 

  

ศูนยวิชาบูรณาการฯ 1.  มีการพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงานและมีการ

รวบรวมเปนคูมือขั้นตอน

การปฏิบัติงาน 

 1.  มีการรวบรวมการปรับปรุงการ

ดําเนินงานเปนคูมือแตขาดการ

นําไปปฏิบัติ 

 

สถานพยาบาล 1.  มีรายงานผลการปรับปรุงที่

แสดงถึงขั้นตอนตางๆ 

ชัดเจน สามารถเปน

แบบอยางในการเรียนรูได 

  

สํานักงานตรวจสอบ

ภายใน 

1.  มีการนําผลการประเมิน

คุณภาพภายในมาพัฒนา

ปรับปรุงการบริหารงาน

อยางมีประสิทธิภาพ 

  

สํานักงานกฎหมาย 1.  มีการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการปฏิบัติงาน

อยางตอเน่ือง 

  

หอจดหมายเหตุ 1.  มีการนําผลการประเมิน

คุณภาพมาปรับปรุง

กระบวนการในทุก 

  

สํานักงานบริการ

วิชาการ 

  1.  ควรเพิ่มเติมเอกสารหลักฐาน

เก่ียวกับการเปรียบเทียบการลด

ระยะเวลาการเบิกจายโครงการ

พัฒนาวิชาการ flow chart เดิม 

และใหม 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

2.  ควรปรับการจัดเรียงลําดับเอกสาร

ใหสอดคลองกับการปรับปรุง

กระบวนงาน 

3.  ควรอธิการผลการดําเนินงานให ส่ือ

ถึงการทบทวนภารกิจการพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักการกีฬา 1.  มีการกําหนดขั้นตอนการ

ดําเนินงานของหนวยงาน

อยางชัดเจน 

1.  การอธิบายผลการดําเนินงาน

ยังขาดหลักฐานที่สอดคลองกับ

ประเด็นที่ตองการทราบตาม

เกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

1.  ควรศึกษาและเรียนรูเพิ่มเติม

เก่ียวกับวิธีการอธิบายผลการ

ดําเนินงานในแตละเกณฑ

มาตรฐาน 

ศูนยการศึกษา

นานาชาติ 

1.  จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

และขั้นตอนการใหบริการ

ชัดเจน 

2.  มีการทบทวนระยะเวลา

ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ

กําหนด การลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

 1.  จัดทํารายงานผลการ

ปฏิบัติงานแตไมไดอธิบาย

กระบวนการในการดําเนินงาน 
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บทท่ี 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ตามรอบปการศึกษา 2553 เมื่อวันที่  

12-14 กรกฎาคม 2554 น้ัน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดําเนินการตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 

จํานวน 133 โครงการ และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 105 กิจกรรม อยูระหวาง

ดําเนินการ 20 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 8 กิจกรรม ไดแก 

1)  การสํารวจความตองการการจัดทําหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ  

2)  การจัดทําระบบสารสนเทศในการเลื่อนข้ันเงินเดือน และคาจางของบุคลากร  

3)  การจัดทําแบบสอบถามในระบบอิเล็กทรอนิกสในโครงการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการใหบริการของหอประวัติมก. 

4)  การพิจารณาทบทวนภารกิจและความสามารถของหนวยงานในการใหบริการวิชาการกับบุคคลภายนอก 

5)  โครงการบริการวิชาการ เกี่ยวกับการตอนรับผูเขาเย่ียมชม ศึกษาดูงาน และการสรางเครือขาย

ผูรับผิดชอบใหเชาที่ดินและอาคารราชพัสดุของหนวยงานภายใน มก. 

6)  โครงการสัมมนา กองกลาง เกี่ยวกับการถายทอดความรูดานประกันคุณภาพใหกับบุคลากรใน

หนวยงาน 

7)  การประชุมกองกลางเกี่ยวกับการถายทอดความรูดานประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในหนวยงาน 

8)  การประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิตเพื่อพิจารณากระบวนงานที่มีความเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน

และหาแนวทางประสานงานความรวมมือเพื่อลดข้ันตอน ความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน 

  รายละเอียดดังน้ี 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

สํานักอธิการบดี 

รายงาน ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2555 

(เอกสารแนบ แผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ประจําป 2554 จํานวน 1 เลม) 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 2553 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

สํานักงานอธิการบดี 

รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555 

 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4. ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

5. ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/

กิจกรรม 

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผูรับผิดชอบ 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 
 

 

 

 

 



หนวยงาน .....สํานักงานอธิการบดี.....

รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 ที่กําหนดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2554

ภาพรวม

2. ขาดขอมูลทางการเงินท่ีเปนปจจุบัน 

รวมท้ังการวิเคราะหงบการเงินท่ี

ผูบริหารสามารถนําไปใชในการบริหาร

และการตัดสินใจดานตางๆ

2. ควรจัดทําระบบขอมูลทางการเงินท่ีครบถวน 

เปนปจจุบัน รวมท้ังการวิเคราะหงบการเงิน 

เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําไปใชในการบริหารและ

การตัดสินใจดานตางๆ ไดทันกับสถานการณ

2.1 จัดทําระบบขอมูลทาง

การเงินท่ีครบถวน เปนปจจุบัน 

รวมท้ังการวิเคราะหงบการเงิน

 - รวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปวิเคราะหงบ

การเงินในดานอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจจัดสรรเงินใน

ปงบประมาณถัดไป

 - จํานวนขอมูลท่ีนํามา

วิเคราะห

2 100     3,178,234.18 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ

1.1 ประเมินผลสําเร็จของการ

จัดการความรูและนําผลไปใชใน

การพัฒนา

 - จัดทําแบบประเมินผลสําเร็จของการ

จัดการความรู

 - รายงานสรุปผลการ

ประเมินผลสําเร็จของ

การจัดการความรู

0 0 กองกิจการนิสิต

 - จัดใหมีการประเมินกิจกรรมทุกภาค

การศึกษา

 - บุคลากรมีความเขาใจ

และสามารถนําไปปฏิบัติ

ไดจริง 80%

2 100        141,405.40 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

 - โครงการจัดการความรู กองวิเทศสัมพันธ

     จัดทําแบบประเมินองคความรูหลังจาก

กลุมเปาหมายนําองคความรูไปฝกปฏิบัติ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

 - บุคลากรกองวิเทศ

สัมพันธ สามารถนําองค

ความรูท่ีไดไปปฏิบัติได

จริง รอยละ 80

0 0 กองวิเทศสัมพันธ

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

1. ควรใหความสําคัญและดําเนินการประเมินผล

ความสําเร็จของการจัดการความรู และนําผลไปใช

ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปน

สวนหนึ่งของกระบวนงานปกติ ไมใหเกิดปญหา

อุปสรรคในการบริหารเมื่อบุคลากรท่ีเปนแหลง

ความรูเกษียณอายุราชการ

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

1. ขาดการประเมินผลสําเร็จของการ

จัดการความรูและนําผลไปพัฒนา

กระบวนการจัดการความรูใหเปนสวน

หนึ่งของกระบวนงานปกติ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 112



หนวยงาน .....สํานักงานอธิการบดี.....
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ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

2. ขาดแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรม ภายใต

การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ แผนท่ี

จัดทําอยูมีเฉพาะแผนพัฒนาบุคลากร

เทานั้น

2. ควรจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากร

บุคคล โดยมีการประสานการวางแผนรวมกันเปน

แผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี โดย

มอบหมายใหกองการเจาหนาท่ีเปนแมงาน เพ่ือทํา

ใหการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน

อธิการบดี มีประสิทธิภาพและเปนไปอยางประหยัด

2.1 ดําเนินการวิเคราะหขอมูล

บุคลากรเชิงประจักษเพ่ือจัดทํา

แผนกลยุทธพัฒนาบุคลากร

 - โครงการจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

     วิเคราะหขอมูลบุคลากรเชิงประจักษ

เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาบุคลากร

 - รายงานการวิเคราะห

ขอมูลบุคลากรเชิง

ประจักษในการจัดทํา

แผนกลยุทธพัฒนา

บุคลากร

0 0 กองวิเทศสัมพันธ

3. มีระบบและกลไกการประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากรทุก

ระดับ

 - โครงการประเมินความพึงพอใจ 360 

องศา

     จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรทุกระดับ

 - รายงานผลการ

ประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากรทุกระดับ

1 50 กองวิเทศสัมพันธ

 - ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน

หนวยงาน

 - บุคลากรมีความพึง

พอใจไมนอยกวารอยละ 

80

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรทุกระดับ

 - รอยละของบุคลากร

ผูตอบแบบสํารวจ

0 0 สํานักการกีฬา

3. กระบวนการและกลไกการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลยังขาดการประเมิน

ความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ

อยางเปนระบบ  ทําใหขาดขอมูลจาก

บุคลากรมาใชในการขับเคลื่อนระบบ

และปรับปรุงกลไก สงผลใหการพัฒนา

อาจขาดทิศทางท่ีชัดเจน

3. ควรมีระบบและกลไกในการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรทุกระดับ เพ่ือนําขอมูล

ปอนกลับมาใชในการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 113
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

5. การจัดทํา JA ยังไมครบทุก

หนวยงานของสํานักงานอธิการบดี และ

ไมไดนําไปเช่ือมโยงกับการประเมินผล

การปฏิบัติงาน เพ่ือประกอบการ

พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร

5. ควรกระตุนใหมีการจัดทํา JA ทุกหนวยงานใน

สํานักงานอธิการบดี และควรสงเสริมใหใชใบ JA 

เปนสวนหนึ่งในการพิจารณาความดีความชอบ 

หรือการพิจารณาดานอ่ืนๆ ท่ีเปนการสรางขวัญ

และกําลังใจใหกับบุคลากร

5.1. จัดทํา/ปรับปรุง JA ของ

บุคลากร และนํา JA มาเช่ือมโยง

กับการพิจารณาความดีความชอบ

 - โครงการจัดทํา JA เพ่ือใหพิจารณาความ

ดีความชอบประจําป

     นํา JA ของบุคลากรมาประกอบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป

 - บุคลากรไดรับการ

พิจารณาความดี

ความชอบประจําปตาม JA

2 100 กองวิเทศสัมพันธ

5.2 จัดทําใบมอบหมายงานใหมี

รูปแบบเดียวกันท้ังสํานักงาน

อธิการบดี

 - รวบรวมรูปแบบใบมอบหมายงาน (JA) 

ของหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดี

 และพิจารณารูปแบบใบมอบหมายงานให

เปนไปในลักษณะเดียวกัน

 - แบบฟอรมใบ

มอบหมายงาน (JA) 

สํานักงานอธิการบดี

0 0 คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

 สํานักงาน

อธิการบดี

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 114
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)
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3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ

1. สัดสวนของกิจกรรมท่ีใหบริการโดย

หนวยงานในสังกัดของสํานักงาน

อธิการบดี มีการวิเคราะหตนทุนตอ

หนวยอยูในเกณฑปานกลาง รวมท้ังมี

หลายหนวยงานไมไดทําการวิเคราะห

ตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการ

ใหบริการ ซึ่งเปนเรื่องจําเปน เนื่องจาก

เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจหลักในการให

การสนับสนุนหนวยงานอ่ืนของ

มหาวิทยาลัย

1. ควรดําเนินการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของทุก

กิจกรรมท่ีใหบริการ เพ่ือนําไปใชประโยชนในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพและความคุมคาของการ

ดําเนินงาน รวมท้ังเปนตัวอยางใหแกหนวยงาน

อ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย

1.2 ใหความรูแกบุคลากรเกี่ยวกับ

การวิเคราะหตนทุนตอหนวย

 - สงบุคลากรเขารวมสัมมนา ฝกอบรม

เกี่ยวกับการวิเคราะหตนทุนตอหนวย

 - จํานวนบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนา

2 100           3,000.00 หอจดหมายเหตุ

2. ขาดขอมูลทางการเงินท่ีเปนปจจุบัน 

รวมท้ังการวิเคราะหงบการเงินท่ี

ผูบริหารสามารถนําไปใชในการบริหาร

และการตัดสินใจดานตางๆ

3. ควรมีการวิเคราะหและจัดทําแผน/มาตรการ 

ควบคุม และประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน 

โดยเฉพาะรายการท่ีมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน และ

อาจสรางปญหาดานการเงินและงบประมาณของ

สํานักงานอธิการบดี และของมหาวิทยาลัยโดยรวม

 - โครงการจัดทําแผนงาน/มาตรการเพ่ือ

ควบคุมและประหยัดตาใชจายในการ

ดําเนินงาน

      ระดมความคิดเห็นเพ่ือใหไดมาซึ่ง

แผนงาน/มาตรการเพ่ือควบคุมและ

ประหยัดคาใชจายในการดําเนินงาน

 - แผนงาน/มาตรการ

เพ่ือควบคุมและประหยัด

คาใชจายในการดําเนินงาน

0 0 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 115
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ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในยังไมเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารจัดการ

1. ควรจัดหลักสูตรการบริหารคุณภาพโดยรวม 

(Total Quality Management-TQM) เปน

หลักสูตรหนึ่งสําหรับการพัฒนาผูบริหารระดับกอง

1.2 นําระบบ PDCA มาใชในการ

ปฏิบัติงานประจํา

 - นําระบบ PDCA มาใชในการปฏิบัติงาน

ประจํา

 - รอยละของการ

ปฏิบัติงานท่ีมีการใช

ระบบ PDCA

2 100 สํานักการกีฬา

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

1. การพัฒนาปรับปรุงงาน การรักษา

เวลา และการลดเวลาการทํางาน ยังมี

หนวยงาน บุคลากร กิจกรรม หรือ

กระบวนการ เขารวมนอย

1. ควรดําเนินการวางแผนสงเสริมและสนับสนุน

ใหมีการปรับปรุงงานอยางตอเนื่องและอยาง

กวางขวาง และดําเนินการอยางครบวงจร

1. วางแผนสงเสริม/สนับสนุนให

มีการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง 

และพัฒนากระบวนงานใหครบ

วงจร รักษาระยะเวลาในการ

ใหบริการ

 - ดําเนินการลดระยะเวลาในกระบวนการ

ออกบัตรสมาชิก

 - ระยะเวลาท่ีลดได 2 100 สํานักการกีฬา

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 116
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รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

ขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2554

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน

1. กระบวนการพัฒนาแผนฯ ของบาง

หนวยงานยังไมไดคุณภาพ

1. ควรคัดเลือกหนวยงานท่ีมีความรู และแนว

ปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาแผน ตลอดจนการ

ดําเนินการจนครบวงจร PDCA แลวใช

กระบวนการจัดการความรู (KM) ถายเทความรู

ใหกับหนวยงานภายใน เพ่ือใหสามารถดําเนินการ

ไดอยางมีคุณภาพสม่ําเสมอท่ัวท้ังสํานักงาน

อธิการบดี

1. จัดการความรูดานแผนใหกับ

หนวยงานในสนง.อธิการบดี 

ดําเนินการโดยหนวยงานท่ีมี

ความรู และแนวปฏิบัติท่ีดีดาน

แผน

 - โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร

ดานแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร

     - สํารวจความตองการของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการอบรมดาน

แผน (กิจกรรมการแปลงแผนยุทธศาสตรสู

การปฏิบัติ และการกําหนดเปาหมายและ

ตัวช้ีวัดระดับตางๆ)

 - จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนการ

อบรม

 - หนวยงานเสนอหัวขอ

และรายช่ือผูเขารวมฯ 

(รอยละ 100)

 - ผลการประเมินความรู

ความเขาใจมากกวา 3.5

2 100 กองแผนงาน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 117
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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สปค.02

2. การกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย ยัง

อยูในระดับของโครงการหรือกิจกรรม 

และสวนใหญเปนตัวบงช้ีเชิงปริมาณ

2. ควรกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายในระดับกล

ยุทธ/ยุทธศาสตรดวย เพ่ือใชสําหรับการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ/

ยุทธศาสตร และควรพิจารณาใชตัวบงช้ีเชิง

คุณภาพเพ่ิมข้ึน ถาใชตัวบงช้ีเชิงปริมาณ ควรเปน

ลักษณะท่ีเนนการวัดผลสําเร็จ ผลผลิต แทนการ

วัดการดําเนินงานปกติ เชน การพัฒนาหลักสูตรให

ไดตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงช้ีเปน “จํานวนครั้ง

ของการประชุม” ควรเปลี่ยนเปน “รอยละของ

หลักสูตรท่ีไดมาตรฐาน”

2. กําหนดตัวบงช้ี เปาหมายใน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงปม.

พ.ศ.2554 ในระดับกลยุทธ/

ยุทธศาสตร และมีตัวบงช้ีเชิง

คุณภาพเพ่ิมมากข้ึน

 - ทบทวนแผนยุทธศาสตร สํานักงาน

อธิการบดี ป งปม.54-59 และทบทวนตัว

บงช้ี เปาหมายในระดับกลยุทธ/ยุทธศาสตร

 มีการปรับปรุงตัวบงช้ีใหเปนเชิงคุณภาพ

 - สํานักงานอธิการบดีมี

ตังบงช้ี เปาหมายใน

ระดับกลยุทธ/ยุทธศาสตร

 และมีตัวบงช้ีเชิง

คุณภาพมากข้ึน

2 100 คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

 สํานักงาน

อธิการบดี

3. กองแผนงาน ควรเปนหนวยงานหลักในการให

ความรูกระบวนการจัดทําแผน รวมท้ังเปนท่ี

ปรึกษาในการกําหนดตัวบงช้ีท่ีเหมาะสมกับการ

วัดผลสําเร็จของผลงาน ใหกับหนวยงานทุกระดับ

ภายในมหาวิทยาลัย

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ 

ขอ 1 คือดําเนินการจัดการ

ความรูดานแผนใหกับหนวยงาน

ในสนง.อธิการบดี

กองแผนงาน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 118
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ
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4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก

1. สํารวจความตองการของ

ผูรับบริการอยางชัดเจน และมี

การนําผลสํารวจไปปรับปรุงการ

ใหบริการ มีการติดตามผลการ

ใหบริการในรูปแบบของการ

สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ

 - โครงการประเมินความตองการของ

ผูรับบริการ

     - จัดทําแบบประเมินความตองการของ

ผูรับบริการและสงใหกับคณะ สํานัก 

สถาบันเพ่ือขอขอมูล และรวบรวม

 - รายงานผลการสํารวจ

ความตองการและความ

พึงพอใจของผูรับบริการ

2 100 กองกลาง

 - สํารวจความตองการของผูรับบริการ

 - วางแผนปรับปรุงการใหบริการและ

ดําเนินการ

 - ประเมินผลการใหบริการ และปรับปรุง

 - มีแผนสํารวจความ

ตองการของหนวยงาน

2 80 กองการ

เจาหนาท่ี

 - สํารวจความตองการการจัดทําหนังสือ

รับรองภาษาอังกฤษ

 - หนวยงานดําเนินงาน

ไดตามเกณฑมาตรฐาน

0 0 กองวิเทศสัมพันธ

 - สํารวจความตองการและความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

 - คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ (3.5 

คะแนน)

2 100 กองคลัง

1. ควรกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงาน ตองมีการ

สํารวจความตองการของผูรับบริการ โดยมี

ขอบเขตและประเด็นสํารวจตรงตามลักษณะของ

การใหบริการของหนวยงานนั้นๆ ควรมีการกํากับ

ติดตามวา หนวยงานตางๆ ไดนําผลสํารวจไป

จัดทําแผนการใหบริการ รวมท้ังดําเนินการตาม

แผนและมีการประเมินผลเปนระยะในทุกเดือน

หรือทุกไตรมาส พรอมท้ังรายงานการแกไข

ปรับปรุงตามผลประเมินความพึงพอใจของ

ผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ และมีการใหรางวัล

หนวยงานท่ีมีการปฏิบัติไดตามกําหนด สวน

หนวยงานท่ีไมสามารถดําเนินการไดควรให

รายงานขอขัดของและแนวทางปรับปรุงเพ่ือให

บรรลุผล

1. ระบบและกลไกการใหบริการของ

หลายหนวยงานยังไมประสบผลสําเร็จ 

ไมไดดําเนินการสํารวจความตองการ

ของผูรับบริการดวยตนเอง จึงขาดการ

วางแผนในการใหบริการจากขอมูลท่ี

สํารวจการใหบริการ จึงเปนไปตามท่ี

หนวยงานบริหารจัดการโดยขาดขอมูล

และการวางแผนการใหบริการท่ีตรง

ตามความตองการหรือความคาดหวัง

ของผูใชบริการ และการประเมินความ

พึงพอใจของผูใชบริการ เปนการ

ประเมินเพียงครั้งเดียวและสํารวจใน

ภาพรวม ทําใหผลสํารวจไมสะทอน

ตามความเห็นของผูใชบริการท้ังหมด 

บางหนวยงานขาดการนําผลประเมินไป

ใชปรับปรุงการใหบริการ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 119
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3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - จัดทําแบบสํารวจความตองการของ

ผูรับบริการในการพัฒนาศักยภาพอาจารย

ของมก. และนํามาประชุมหารือกําหนด

แผนงาน/หัวขอในการอบรมอาจารยใหมี

ความหลายหลายมากยิ่งข้ึนและมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของ

ผูรับบริการ

 - ติดตามเหตุการณขาวสารและ

ความกาวหนาทางวิทยาการและเทคโนโลยี 

เพ่ือนํามาเปนหัวขอ/ประเด็นในการจัด

อบรมอาจารยเพ่ือใหมีความหลากหลาย

มากยิ่งข้ึน

 - สํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ

ในการเขารวมโครงการตางๆ ของกองในทุก

โครงการ

 - มีการประชุม

คณะกรรมการ/หัวหนา

งาน/บุคลากรท่ีเกี่ยวของ

อยางนอยปละ 1 ครั้ง

2 100 กองบริการ

การศึกษา

 - วิเคราะหประเด็นความตองการของ

ผูรับบริการ

 - ประชุมบุคลากรเพ่ือนําผลการวิเคราะห

ไปใชดําเนินงาน

 - รอยละความสําเร็จ

ของการดําเนินการตาม

แผนการปรับปรุงการ

ใหบริการ

 - ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

2 100 กองกิจการนิสิต

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 120



หนวยงาน .....สํานักงานอธิการบดี.....

รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - การวิเคราะหโครงการเปดสอนหลักสูตร

พิเศษ

      - สํารวจความตองการของบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการอบรมดาน

การวิเคราะหโครงการเปดสอนหลักสูตร

พิเศษ

     - จัดทําแผนและดําเนินการตาม

แผนการอบรม

 - หนวยงานเสนอ

ประเด็นและหัวขอฯ

 - แผนการดําเนินงาน

1 60 กองแผนงาน

 - สํารวจความตองการของผูรับบริการ

 - วางแผนปรับปรุงการใหบริการและ

ดําเนินการ

 - สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

 - ระดับความตองการ

ของผูรับบริการ

 - ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการไมนอย

กวา 3.51

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - จัดทําแบบประเมินเพ่ือสํารวจความพึง

พอใจและความตองการของผูใชบริการ

 - ผูใชบริการมีความพึง

พอใจมากกวารอยละ 80

2 90.3 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

 - คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ (4 

คะแนน)

2 100 สถานพยาบาล

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 121
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9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - การดําเนินการตามผล

สํารวจความตองการของ

ผูรับบริการ

1 สํานักการกีฬา

 - ระดับความพึงพอใจ  

คะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.5

2 100 สํานักงาน

กฎหมาย

 - โครงการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบ

ภายในประจําหนวยงาน

      - อบรมเทคนิตและระเบียบท่ีควรรูใน

การตรวจสอบภายใน

      - ใหคําปรึกษาแนะนําดานการ

ตรวจสอบแกผูตรวจสอบภายในประจํา

หนวยงาน

 - ผูตรวจสอบภายในเขา

รวมรอยละ 70

 - หนวยงานท่ีไดรับ

คําปรึกษาแนะนํา 30 

หนวยงาน

2 100 สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

 - โครงการสํารวจความตองการของ

ผูใชบริการหอประวัติและหอจดหมายเหตุ

      - จัดทําแบบสอบถามความตองการ

ของผูใชบริการ

      - ปรับปรุงการใหบริการ

      - สํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการ

 - รายงานผลการสํารวจ

ความตองการของ

ผูใชบริการ

 - รายงานผลการสํารวจ

ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

2 100 หอจดหมายเหตุ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 122
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - สํารวจความตองการของผูใชบริการโรง

อาหารกลางมก. อาคารท่ีพักอาศัย

บุคลากรซ.พหลโยธิน 45

 - ประชุมคณะทํางานออกแบบงาน

กอสราง/ปรับปรุงโรงอาหารกลาง

 - ประชุมคณะกรรมการประจําอาคารท่ี

พักอาศัยบุคลากรซ.พหลโยธิน 45

 - คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

2 100         13,472.00 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - โครงการสํารวจความตองการของ

ผูใชบริการระบบฐานขอมูลโครงการพัฒนา

วิชาการ

     - สํารวจความตองการของผูใชบริการ

ระบบฐานขอมูลโครงการพัฒนาวิชาการ

     - จัดทําสื่อแนะนําการใชงานระบบ

ฐานขอมูลโครงการพัฒนาวิชาการ

 - ผลการสํารวจความ

ตองการของผูใชบริการ

ระบบฐานขอมูล อยูใน

ระดับ 3.5

2 100 สํานักงาน

บริการวิชาการ

 - โครงการสํารวจความตองการของ

ผูรับบริการ

     - จัดทําแบบสอบถามเพ่ือสํารวจความ

ตองการของผูรับบริการ

 - สามารถดําเนินการ

ตามแผนการใหบริการท่ี

สอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการ

รอยละ 80

2 100 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 123
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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รับผิดชอบ

6*. ผลการ
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7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

2. มีความแตกตางของผลดําเนินงาน

ตามองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

ระหวางหนวยงาน โดยเฉพาะตัวบงช้ี 

2.3 ซึ่งเปนตัวบงช้ีของกระบวนการ

เพ่ือใหเกิดความสําเร็จของการ

ใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ

การดําเนินงานดานการบริการ แมวา

ผลประเมินความพึงพอใจท่ีไดจะอยู

ระดับดีเปนสวนใหญ แตอาจไม

สามารถบงบอกไดวาเปนความเห็นของ

ผูรับบริการท้ังหมด เนื่องจากเปนการ

ประเมินเพียงครั้งเดียว และประเมินใน

ภาพรวม ดังนั้น ผลประเมินท่ีไดอาจ

นําไปพัฒนาปรับปรุงไดไมตรงจุด

2. ควรเนนการดําเนินงานของภารกิจหลัก โดยยึด

เอาแนวทางตามเกณฑของตัวบงช้ี 2.3 กําหนดไว 

ไปปฏิบัติอยางจริงจังในทุกหนวยงาน ท้ังนี้ การ

สํารวจความตองการของผูรับบริการเปนจุดเริ่มท่ี

สําคัญ เพ่ือใหไดขอมูลมาใชวางแผน

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ 

ขอ 1 คือเนนการสํารวจความ

ตองการของผูรับบริการและนํา

ผลการสํารวจไปปรับปรุงการ

ใหบริการอยางเปนรูปธรรม

ทุกหนวยงาน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 124



หนวยงาน .....สํานักงานอธิการบดี.....

รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ
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โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

3. ในการปรับปรุงการใหบริการ พบวา 

เปนการปรับปรุงในจุดเล็กๆ มิใชการ

ปรับปรุงท้ังกระบวนการท่ีจะสงผลให

การบริการดีข้ึน

2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

ใหบริการตามภารกิจหลักของ

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพข้ึน

อยางชัดเจน

 - กิจกรรมการชําระคาเชาหองพัก อาคาร

ท่ีพักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 โดย

ระบบ Bill Payment ผานธนาคารกรุงศรี

อยุธยา

1 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - พัฒนาปรับปรุงงานสารบรรณ

โดยเฉพาะหมวดรับสงเอกสาร โดยพัฒนา

ในรูปแบบของการบริหารความเสี่ยง

 - แผนบริหารความเสี่ยง 2 100 กองกลาง

 - จัดทําระบบสารสนเทศในการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน และคาจางของบุคลากร

 - ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชระบบ

0 0 กองการ

เจาหนาท่ี

 - ประชุมพิจารณาแนวทางการปรับปรุง

กระบวนการใหบริการใหมีประสิทธิภาพ 

โดยนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช

พิจารณา

 - รอยละความสําเร็จ

ของกระบวนการ

ใหบริการท่ีมีการปรับปรุง

2 100 กองกิจการนิสิต

 - โครงการปรับปรุงกระบบบัญชีและ

การเงินของ มก.

 - หนวยงานภายใน มก.

จัดทํารายงานการเงินได

ถูกตอง ครบถวน ตาม

หลักบัญชี (รอยละ 80)

1     7,802,700.00 กองคลัง

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 125
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4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - จัดทําข้ันตอนการรักษาและลด

ระยะเวลาการทํางานใหเปนมาตรฐาน

 - นําเทคโนโลยีมาชวยปรับปรุงการ

ใหบริการ โดยลดระยะเวลาของการทํางาน

และลดการใชทรัพยากรในหนวยงาน ไดแก

 การสง SMS ประชาสัมพันธขาวสารการ

อบรมแกอาจารยท้ัง ม. และสงผลงานวิจัย

เขารวมการประชุมทางวิชาการผานระบบ

ออนไลน

 - จัดทําระยะเวลากํากับ

การรักษาและลด

ระยะเวลาการทํางานของ

แตละข้ันตอนอยางชัดเจน

 อยางนอยรอยละ 90 

ของทุกงาน/กิจกรรม

 - มีการนําเทคโนโลยีมา

ชวยปรับปรุงการ

ใหบริการอยางนอย 2 งาน

2 100 กองบริการ

การศึกษา

 - ปรับปรุงระบบบริหารกรอบอัตรากําลัง

บุคลากรเงินรายได

 - ปรับปรุงระบบรายงานผลขอมูลนิสิตใหม

ระดับปริญญาตรีผานเครือขาย

 - ลดระยะเวลาและ

ข้ันตอนการดําเนินงาน

 - ลดระยะเวลาการ

ดําเนินงาน 

 - ความพึงพอใจของ

ผูใชบริการ

2 100 กองแผนงาน

 - โครงการปรับปรุงการจัดทําโครงการ

เสริมสรางศักยภาพนิสิตสูสากล 

      - ปรับปรุงโครงการเสริมสราง

ศักยภาพนิสิตสูสากล

 - ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการอยูในระดับ 

3.5

1 50 กองวิเทศสัมพันธ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - โครงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

      - การพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอม

และภูมิทัศนภายในอาคารและพ้ืนท่ี

สวนกลางมก.

      - การพัฒนาระบบการจราจรภายใน

พ้ืนท่ีสวนกลางมก.

      - การพัฒนาระบบการรักษาความ

ปลอดภัยภายในพ้ืนท่ีสวนกลางมก.

 - ระดับความพึงพอใจ

การใหบริการไมนอยกวา

 3.51

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีดานการ

จัดการเรียนการสอน

      - การพัฒนาอาคารสถานท่ีสําหรับ

จัดการเรียนการสอน

 - ระดับความพึงพอใจ

การใหบริการไมนอยกวา

 3.51

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - การปรับปรุงการจายยาสโมสร หอพัก

 - การปรับปรุงการบริการสุขภาพจิตนิสิต

 - กระบวนงานจายยา

และการบริการ

สุขภาพจิตท่ีไดรับการ

ปรับปรุง

2 100 สถานพยาบาล

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - โครงการลดระยะเวลาในการใหบริการ 

เรื่อง การจัดทํานิติกรรมสัญญาและจัดทํา

หนังสือมอบอํานาจ

 - ระยะเวลาของ

กระบวนการจัดทํานิติ

กรรมสัญญาและจัดทํา

หนังสือมอบอํานาจลดลง

ไมนอยกวารอยละ 15

2 100 สํานักงาน

กฎหมาย

 - โครงการปรับปรุงแบบสอบถามความพึง

พอใจเกี่ยวกับการใหบริการของหอประวัติ

มก.ระบบอิเล็กทรอนิกส

      - จัดทําแบบสอบถามในระบบ

อิเล็กทรอนิกส

 - รายงานผลความพึง

พอใจของการใหบริการ

0 0 หอจดหมายเหตุ

 - พัฒนาการเบิกจายเงินโครงการพัฒนา

วิชาการ

 - สามารถรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการ

เบิกจายเงินในโครงการ

พํมนาวิชาการ 3-5 วัน

2 100 สํานักงาน

บริการวิชาการ

 - ทบทวนกระบวนการใหบริการการจอง

คอรตใหมีประสิทธิภาพ

 - กระกวนการท่ีไดรับ

การปรับปรุง

2 100 สํานักการกีฬา

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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สปค.02

4. ขาดการพัฒนางานดานการใหบริการ

ในสวน “Service Mind” (การ

ใหบริการดวยใจหรือหัวใจบริการ) กับ

ผูปฏิบัติงานของหนวยงาน

3. ใหความรูเรื่อง Service Mind

 กับผูปฏิบัติงานในหนวยงาน 

และติดตามผลการนําไปใช

 - ติดตามผลการนําการจัดการความรูเรื่อง

 Service Mind ของบุคลากรสํานักงาน

อธิการบดี ไปใชประโยชน

 - บุคลากรสามารถนํา

ความรูเรื่อง Service 

Mind ไปใชในการ

ปฏิบัติงาน

2 100 กลุมงานใน

สํานักงาน

อธิการบดี

 - โครงการจัดการความรูและการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู

 - จํานวนเรื่องท่ีจัดการ

ความรูตอป (2 เรื่อง)

2 100 กองคลัง

 - การจัดประชุม/สัมมนา/สัมมาทิฐิท่ีเชิญ

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายดาน 

“Service Mind” เพ่ือเสริมสรางความรู

และประสบการณแกบุคลากรในกอง

บริการการศึกษา

 - สงบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับ 

“Service Mind”

 - สงบุคลากรเขารวม

อบรมอยางนอยปละ 1 

ครั้ง

2 100 กองบริการ

การศึกษา

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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4. ทบทวนภารกิจและ

ความสามารถของหนวยงานใน

การใหบริการวิชาการกับ

บุคคลภายนอก

 - ประชุมพิจารณาทบทวนภารกิจและ

ความสามารถของหนวยงานในการ

ใหบริการวิชาการกับบุคคลภายนอก

 - แนวทางการ

ดําเนินงานจากผลการ

พิจารณาจากท่ีประชุม

0 0 กองกิจการนิสิต

 - ประชุมพิจารณาทบทวนภารกิจและ

ความสามารถของหนวยงานในการ

ใหบริการวิชาการกับบุคคลภายนอก

 - ผลการพิจารณา

ทบทวนภารกิจและ

ความสามารถในการ

ใหบริการวิชาการกับ

บุคคลภายนอก (รายงาน

การประชุม)

2 100 สํานักการกีฬา

 - ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษา

สวนภูมิภาคและการประชาสัมพันธเชิงรุก

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย

 - จัดโครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต 

ท่ี มก.

 - ประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษาเชิงรุก

  - จัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร

อุดมศึกษา

 - ผูปกครองครูและ

นักเรียนมีความสนใจเขา

ศึกษาตอใน มก. อยูใน

ระดับมากและรูจักม.

เกษตรฯ มากข้ึน

2 100 กองบริการ

การศึกษา

5. ในภาพรวมของสํานักฯ มีกิจกรรม/

โครงการบริการทางวิชาการและ

วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา

 เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ

จํานวนบุคลากรอยูในระดับตอง

ปรับปรุง (2.42 จาก 5.00 คะแนน) 

ท้ังนี้เนื่องจากมีหลายหนวยงานท่ีไมมี

ผลดําเนินงานของตัวบงช้ีนี้ (จํานวน 6 

หนวยใน 18 หนวย) และมีหนวยงานท่ี

มีคารอยละต่ํากวา 30 อยู 14 หนวย 

จาก 18 หนวย

3. เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในภารกิจการใหบริการ

แตละหนวยงานควรทบทวนวา สามารถใหบริการ

กับบุคลากรภายนอกในเรื่องใดได เพ่ือวางแผนใน

การจัดโครงการบริการวิชาการ รวมท้ังกําหนดการ

ประเมินผลสําเร็จและความพึงพอใจไวดวย โดยมี

การกํากับติดตามและประเมินผลในภาพรวมของ

แตละหนวยงาน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 130
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รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - โครงการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบริบท

วิเทศสัมพันธ

 - จํานวนโครงการท่ี

ดําเนินการ (2 โครงการ)

2 100         20,000.00 กองวิเทศสัมพันธ

 - โครงการศูนยเรียนรูและปฏิบัติการ

เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมเพ่ือ

ชุมชนมก.

     - ใหบริการศึกษาดูงานของหนวยงาน

ราชการ เอกชนและประชาชนผูสนใจท้ัง

ภายในมก./ภายในประเทศ/ภายนอก

ประเทศ

 - ผูเขาศึกษาดูงานไม

นอยกวา 200 คน

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - จัดกิจกรรมใหบริการกับหนวยงาน

ภายนอก

 - จํานวนกิจกรรมบริการ

วิชาการท่ีใหบริการกับ

หนวยงานภายนอก

2 100 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

 - โครงการอบรม เรื่อง การบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน

 - ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขาอบรมมากกวา 

3.5

 - จํานวนหนวยงานท่ี

ไดรับความรูดานการ

บริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน

2 100 สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 131
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โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - ประชุมทบทวนแผนปฏิบัติงานประจําป

ของหนวยงานเกี่ยวกับกิจกรรมบริการ

วิชาการใหแกบุคคลภายนอก

 - จํานวนกิจกรรมบริการ

วิชาการท่ีไดจากการ

ทบทวนภารกิจของ

หนวยงาน

2 100 หอจดหมายเหตุ

 - โครงการบริการวิชาการ

       - ใหการตอนรับและบรรยายพิเศษ

แกคณะ/หนวยงานภาครัฐท่ีขอเขาเยี่ยมชม

 ศึกษาดูงาน

 - สรางเครือขายผุรับผิดชอบใหเชาท่ีดิน

และอาคารราชพัสดุของหนวยงานภายใน

มก.

 - คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

0 0 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - โครงการจัดเสวนาวิชาการ  - ผลการจัดเสวนา

วิชาการ

2 100        134,335.00 สํานักงาน

บริการวิชาการ

6. หนวยงาน (กอง/สํานัก/ศูนย) 

ท้ังหมดถือเปนหนวยท่ีใหบริการ

วิชาการท้ังภายในและ/หรือภายนอก 

แตยังมีบางหนวยงานยังมีความเขาใจ

วาการใหบริการมิใชภารกิจหลัก ทําให

ไมดําเนินการ

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ 

ขอ 4 คือใหหนวยงานทบทวน

ภารกิจและความสามารถในการ

ใหบริการวิชาการท้ังกับบุคคล

ภายใน ภายนอกม.

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ
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4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ

1. ขาดการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการประจํา (คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ) หรือผูบริหารครบทุก

คน

1. ควรกําหนดแนวปฏิบัติ เกณฑท่ีใชในการ

ประเมิน และดําเนินการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการประจําและผูบริหารใหครบถวน

1. จัดทําเกณฑประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบดี และ

ผูบริหาร เพ่ือใชเปนเกณฑ

เดียวกันทุกหนวยงาน โดยใชหลัก

ธรรมาภิบาลมาเปนเกณฑการ

ประเมิน

 - กําหนดเกณฑประเมินตนเองของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงาน

อธิการบดี

 - มีเกณฑประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพฯ ชัดเจน 

(รายงานการประชุม)

2 100 คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

 สํานักงาน

อธิการบดี

2. ไมพบหลักฐานท่ีสะทอนถึงการ

บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล

ครบถวนท้ัง 10 ขอ (โดยเฉพาะ

หลักการตอบสนอง หลักมุงเนนฉันทา

มติไมชัดเจน)

2. ควรนําหลักธรรมาภิบาล 10 ขอรวมไวในเกณฑ

การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ 

ขอ 1 คือมีเกณฑประเมินตนเอง

ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพ และผูบริหาร โดยใช

หลักธรรมาภิบาลมาเปนเกณฑ

ประเมิน

คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

 สํานักงาน

อธิการบดี

3. ขาดการเนนการแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก Tacit 

Knowledge ของบุคลากรภายใน

3. ควรสงเสริมการจัดการความรูท่ีเนนการ

ถายทอดความรู และประสบการณท่ีมีแนวปฏิบัติ

ท่ีดี ปฏิบัติไดจริงในหนวยงาน และจัดเก็บความรูไว

เปนลายลักษณอักษรเพ่ือใชสอนงานบุคลากรใหม

2. จัดการความรูโดยเนนการ

ถายทอดความรู ประสบการณ

จากบุคลากรในหนวยงาน จัดเก็บ

เปนลายลักษณอักษร และมีการ

ติดตามผลการนําความรูไปใช

ประโยชน

 - กิจกรรมสันทนาการ เพ่ือถายทอด

ความรูประสบการณจากบุคลากรใน

หนวยงาน 

 - จัดทําจดหมายขาวเพ่ือใชบริหารจัดการ

ความรูของหนวยงาน

 - ผลการจัดกิจกรรม

สันทนาการ

 - จดหมายขาวท่ีจัดทําข้ึน

1 กองกลาง

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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สปค.02

 - การจัดการความรูของผูเกษียณอายุ

ราชการ

 - องคความรูท่ีไดรับ 2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

 - โครงการจัดการความรู

     - เนนการแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรูจาก Tarcit Knowledge ของ

บุคลากรภายใน

 - ระดับความสําเร็จของ

การนําความรูไปใช

ประโยชนของผูเขารวม

โครงการ (รอยละ 70 

ของผูเขารวมโครงการ)

1 50 กองกิจการนิสิต

 - โครงการจัดการความรู  - จํานวนเรื่องท่ีจัดการ

ความรูตอป (2 เรื่อง)

กองคลัง

 - มีการจัดการความรู

อยางนอย 1 ครั้ง

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - จํานวนเรื่องท่ีจัดการ

ความรูตอป

1 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

 - การถายทอดองคความรูของบุคลากรท่ี

จะเกษียณอายุ

 - คูมือเทคนิคการ

ดําเนินงานของผู

เกษียณอายุราชการ 1 เลม

1 กองแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 2 แนวทาง

ปรับปรุง 3

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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สปค.02

 - ประชุม/มอบหมายงานคณะทํางานการ

จัดการความรูของหนวยงาน 

 - แลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูท่ีไดรับใน

การอบรมหลักสูตร/โครงการตางๆ 

 - จัดทําระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือถายทอดข้ันตอน

ปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใหม

 - เรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน

 - จัดกิจกรรมสงเสริมใหบุคลากรเขาไป

เสนอแนะในเว็บบอรด KM

 - บุคลากรกองบริการ

การศึกษาท่ีเขารับการ

อบรมในหลักสูตร/ 

โครงการตางๆ ไมนอย

กวารอยละ  80 ได

นําเสนอความรูใหท่ี

ประชุมกองไดรับทราบ 

 - บุคลากรใหมใน

หนวยงานสามารถ

ปฎิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2 100 กองบริการ

การศึกษา

 - โครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรกองวิเทศสัมพันธ

 - สามารถจัดทําแผน

ยุทธศาสตรของหนวยงาน

ได

1 50         12,000.00 กองวิเทศสัมพันธ

 - โครงการสงเสริมบุคลากรใหมีสวนรวม

ในระบบประกันคุณภาพ

 - รายงานการจัดการ

ความรู

2 100         85,050.00 สถานพยาบาล

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 135
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รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - การจัดการความรูดานการตรวจสอบ

ภายใน

 - ระดับความสําเร็จของ

การจัดการความรูตาม

เกณฑการประเมิน

คุณภาพระดับม. (ระดับ 5)

2 100 สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

 - ประชุมทบทวนกระบวนการดําเนินการ

ทางวินัย เพ่ือใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม

หาแนวทางแกไขรวมกัน ชวยใหเกิดความ

เขาใจท่ีถูกตองตรงกัน ใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

 - ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการท่ีไดรับการ

พัฒนาปรับปรุง

2 100 สํานักงาน

กฎหมาย

 - โครงการสื่อสารจัดการความรูในองคกร

      - เขียนการทํางานหรือแลกเปลี่ยน

ความรูลงใน web blog ของหนวยงาน

 - blog ของหนวยงาน 2 100 หอจดหมายเหตุ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 136
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - โครงการบริหารจัดการความรูการ

ดําเนินงานของฝายตลาดนัดและสิทธิ

ประโยชน

     - ระดมสมองเพ่ือนรวมงานเพ่ือถาย

โอนความรูดวยการบอกเลาแผนงาน 

เทคนิค วิธีการปฏิบัติงานแกผูปฏิบัติงาน

 - เรียนรูรวมกัน (Cooperative group 

learning) 

 - มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบแก

บุคลากรเปนกลุมๆ ซึ่งในกลุม

ประกอบดวยบุคลากรเกาและใหม

 - เอกสารรวบรวม

เทคนิคและแนวปฏิบัติท่ีดี

ในการบริหารจัดการให

เชาท่ีดินและอาคารราช

พัสดุ

2 100           7,702.00 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

สํานักงานบริการวิชาการ

 - ความรูท่ีมีการ

แลกเปลี่ยนกันภายใน

หนวยงาน

2 100 สํานักงาน

บริการวิชาการ

 - โครงการจัดการความรูภายในสํานักการ

กีฬา

      - จัดทําเวทีถายทอดความรู

 - มีการถายทอดความรู

อยางนอย 1 ครั้งตอป

2 100 สํานักการกีฬา

 - ถายทอดความรูของบุคลากรหลังการ

ฝกอบรมตางๆ และจัดเก็บเปนลายลักษณ

อักษร

 - บุคลากรมีการเขารับ

การฝกอบรมท่ีเหมาะสม

กับตําแหนง อยางนอย 2

ครั้ง/คน/ป

2 75        100,835.00 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

4. บางหนวยงานไมไดดําเนินการดาน

การจัดการความรู

4. ควรกระตุนใหหนวยงานท่ีไมมีการดําเนินการ 

KM มีการดําเนินการตามระบบการจัดการความรู 

เพ่ือใหกาวทันกับหนวยงานอ่ืนในสํานักงาน

อธิการบดี

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ 

ขอ 2 คือจัดการความรูโดยเนน

การถายทอดความรูจากบุคลากร

ในหนวยงาน จัดเก็บเปนลาย

ลักษณอักษร และมีการติดตาม

ผลการนําความรูไปใชประโยชน

ทุกหนวยงาน

5. ขาดแผนการบริหารบุคลากร พบ

เฉพาะแผนการพัฒนาบุคลากร และไม

มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

5. ควรวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษเพ่ือจัดทําแผน

ใหครอบคลุมท้ังการบริหารและการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

3. มีการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษของบุคลากร และจัดทํา

เปนแผนบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

 - โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการการ

บริหารทรัพยากรบุคคล กองการเจาหนาท่ี

 ตามแนวทาง HR Scorecard

 - มีการจัดทําแผน

บริหารทรัพยากรบุคคล 

ตามแนวทาง HR 

Scorecard

1 20 กองการ

เจาหนาท่ี

 - สํารวจความตองการในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรกองบริการการศึกษา

และนําผลท่ีไดมาประชุมรวมกันเพ่ือจัดทํา

แผนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน

จําแนกตามความตองการของหนวยงาน

และความตองการรายบุคคล

 - บุคลากรเขารับการ

อบรม/สัมมนาในสวนท่ี

เกี่ยวของกับงานอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง

2 100 กองบริการ

การศึกษา

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

6. บางหนวยงานขาดการนํากิจกรรม

หรือโครงการสําคัญมาบริหารความเสี่ยง

6. กองกลางมีภารกิจหลักท่ีมีความสําคัญตอการ

บริหารงานของมหาวิทยาลัย เชน ระบบงานสาร

บรรณ ควรนํากิจกรรมโครงการในภารกิจเหลานั้น

มาบริหารความเสี่ยงดวยนอกเหนือจากงานสภา

ขาราชการ

4. พิจารณาโครงการ/กิจกรรม

ตามภารกิจหลักของหนวยงานท่ีมี

ความเสี่ยงและนํามาบริหารความ

เสี่ยง

 - พัฒนาปรับปรุงงานสารบรรณ

โดยเฉพาะหมวดรับสงเอกสาร โดยพัฒนา

ในรูปแบบของการบริหารความเสี่ยง

 - แผนบริหารความเสี่ยง กองกลาง

 - การปรับระบบบริหารงานบุคคลจาก

ระบบซีสูแทง

 - แผนบริหารความเสี่ยง 2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

 - ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต

เพ่ือพิจารณาประเด็นความเสี่ยง

 - แผนบริหารความเสี่ยง 2 100 กองกิจการนิสิต

 - เลือกกิจกรรมเกี่ยวกับการบริการ

การศึกษาท่ีมีความเสี่ยง มาจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง ดําเนินการตามแผน 

และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

เปนประจําทุกป

 - แผนบริหารความเสี่ยง 1 กองบริการ

การศึกษา

 - กําหนดกระบวนงานหลักจากโครงการ/

กิจกรรมของทุกงาน เพ่ือนํามาทบทวน

ปรับปรุงข้ันตอนการดําเนินงาน และสรุปไว

ในคูมือการปฏิบัติงานของกองแผนงาน

 - คูมือปฏิบัติงานกอง

แผนงาน 1 เลม

2 100 กองแผนงาน

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 2 แนวทาง

ปรับปรุง 2

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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สปค.02

 - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง การพัฒนา

ศักยภาพคณาจารย บุคลากรและนิสิต

 - มีการจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง การ

พัฒนาศักยภาพ

คณาจารย บุคลากรและ

นิสิต

2 100 กองวิเทศสัมพันธ

 - มีการนํากิจกรรมการใหบริการท่ีสําคัญ

มาบริหารความเสี่ยง

 - มีแผนบริหารความ

เสี่ยงและดําเนินการตาม

แผน

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - มีการบริหารความเสี่ยงดานการ

ตรวจสอบภายใน

 - รอยละของความสําเร็จ

ในการบริหารความเสี่ยง

ตามแผนบริหารความ

เสี่ยง (รอยละ 100)

2 100 สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

 - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : 

ปรับปรุงหองนิทรรศการกาวสูทศวรรษท่ี

เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร ณ 

อาคารหอประวัติมก.

 - ผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง

2 100 หอจดหมายเหตุ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 140
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รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

"การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน"

     - บรรยายใหความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการ/ข้ันตอนการ

วิเคราะหความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

 - บุคลากรรวมกันพิจารณาคัดเลือก 

วิคราะหความเสี่ยงของงาน/โครงการท่ี

เปนภารกิจสําคัญ เพ่ือจัดทําแผนบริหาร

ความเสี่ยง

 - ติดตามประเมินผลการบริหารความ

เสี่ยงท่ีสําคัญชองหนวยงาน

 - ระดับความสําเร็จใน

การบริหารความเสี่ยง

2 70         12,805.00 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - บริหารความเสี่ยงเรื่อง งานทรัพยสิน

ทางปญญา

 - ผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยง

2 60 สํานักงาน

บริการวิชาการ

 - ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพ่ือพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความ

เสี่ยงนํามาบริหารความเสี่ยง

 - ผลการพิจารณา

โครงการ/กิจกรรมท่ีมี

ความเสี่ยง (รายงานการ

ประชุม) 

- แผนบริหารความเสี่ยง

2 100 สํานักการกีฬา

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 141
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4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - บริหารความเสี่ยงโครงการการใหบริการ

นิสิตในการจัดทําเอกสารตรวจลงตรา

ประทับ

     - จัดปฐมนิเทศสําหรับนิสิตใหมทุกภาค

การศึกษา

 - นิสิตมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับระเบียบ

ของการจัดทําเอกสาร

2 80 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ

1. กลยุทธทางการเงิน ยังขาดตัวช้ีวัด

ทางการเงินท่ีสะทอนถึงความพอเพียง

ทางการเงิน และความมีประสิทธิภาพ

ของผลการดําเนินงาน

1. พัฒนาตัวช้ีวัดทางการเงิน ท้ังดานความตองการ

ทางการเงินท่ีเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพ

ของผลการดําเนินงาน

1. กําหนดตัวบงช้ีดานการเงินและ

งบประมาณเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดท่ีแสดงถึงความมี

ประสิทธิภาพของผลการ

ดําเนินงานดานการเงิน

กองคลัง

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 142
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สปค.02

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

1. สงเสริมบุคลากรในหนวยงาน

ทุกระดับใหไดรับการพัฒนา

ความรูดานประกันคุณภาพ

 - โครงการสัมมนา กองกลาง ประจําป 

2555

 - แบบวัดความรูดาน

ประกันคุณภาพ

 - แบบวัดความพึงพอใจ

ในการรวมโครงการ

0 0 กองกลาง

 - สนับสนุนใหบุคลากรท่ีเกี่ยวของไดรับ

การพัฒนาความรูดานประกันคุณภาพ

 - บุคลากรเขารวม

โครงการไมต่ํากวา 1 

โครงการ

2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

 - จํานวนบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนา

2 100 กองกิจการนิสิต

 - บุคลากรเขารวม

อบรม/สัมมนา ไมนอย

กวา 5 คน

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - จํานวนบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนา

2 100         44,400.00 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

 - รอยละของบุคลากรท่ี

ไดรับการอบรมเรื่อง

ประกันคุณภาพ

2 100 สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

1. ขาดการใชความเช่ียวชาญของแตละ

หนวย มาประสานความรวมมือ เพ่ือ

การจัดการระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพใหเปนหนึ่งเดียว เพ่ือสงผลให

ทุกหนวยงานประสบผลสําเร็จ ลด

ภาระและความซ้ําซอนดานการประกัน

คุณภาพ

1. ควรใหความรูดานประกันคุณภาพกับบุคลากร

ของหนวยงาน โดยเฉพาะระดับบริหาร เพ่ือ

ออกแบบและพัฒนาระบบงานใหเหมาะสมกับการ

ประกันคุณภาพ ทําใหระบบประกันคุณภาพเกิด

ประโยชนมากกวาจะเปนภาระงาน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 143
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สปค.02

 - บุคลากรทุกระดับมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ

2 80 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

 - โครงการจัดการความรูและแลกเปลี่ยน

เรียนรู

      - ถายทอดองคความรูดานประกัน

คุณภาพของกองคลังผานการประชุม

ภายในงาน

 - ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 

(คะแนนเต็ม 3.5)

2 100 กองคลัง

 - ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางและการ

ดําเนินงานของการประกันคุณภาพ

 - ระดับความพึงพอใจ

ของโครงการ 2.5 

(คะแนนเต็ม 3)

1 กองแผนงาน

 - สงหัวหนางานและบุคลากรในหนวยงาน

เขารับการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง เพ่ือนํา

ความรูมาใชในการออกแบบและพัฒนา

ระบบงานรวมท้ังการปฏิบัติงานประจําให

เหมาะสมและครอบคลุมทุกโครงการ/

กิจกรรม

 - หัวหนางานทุกงาน

และบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

กับงานประกันคุณภาพ

เขารับการอบรม/สัมมนา

ในสวนท่ีเกี่ยวของกับงาน

ประกันคุณภาพ อยาง

นอย 2 ครั้งตอป

2 100 กองบริการ

การศึกษา

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 144



หนวยงาน .....สํานักงานอธิการบดี.....

รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ
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สปค.02

 - โครงการจัดการความรูดานประกัน

คุณภาพ

     - จัดทําคูมือประกันคุณภาพและ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ

 - เผยแพรคูมือประกัน

คุณภาพใหบุคลากรใน

หนวยงาน (35 เลม)

1 50             500.00 กองวิเทศสัมพันธ

 - โครงการสงเสริมบุคลากรใหมีสวนรวม

ในระบบประกันคุณภาพ

 - มีรายงานการดําเนิน

กิจกรรมคุณภาพของ

บุคลากร

สถานพยาบาล

 - ถายทอดความรูการประกันคุณภาพให

บุคลากรในหนวยงานผานการประชุมยอย 

และเอกสารแจงเวียน

 - ขอมูลประกันคุณภาพ

ในการประชุมยอย 

(รายงานการประชุม) 

- จัดทําเอกสารแจงเวียน

บุคลากรในหนวยงาน

1 สํานักการกีฬา

 - สงเสริมบุคลากรผุรับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพเขารวมประชุม และถายทอดในท่ี

ประชุม โดยใหเปนหัวขอหนึ่งในการประชุม

 - จํานวนครั้งในการเขา

รวมประชุมของบุคลากร

ผูรับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพ

2 100 สํานักงาน

กฎหมาย

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 3 แนวทาง

ปรับปรุง 2

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - สงบุคลากรเขารวมประชุม/อบรมการ

ประกันคุณภาพ

 - จํานวนบุคลากรท่ีได

เขารวมการอบรมและ

ประชุมทางดานประกัน

คุณภาพ

2 100 หอจดหมายเหตุ

 - โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

"การประกันคุณภาพ"

     - สงบุคลากรเขารวมประชุม/กิจกรรมท่ี

เกี่ยวของกับหนวยงานกลางมก.

 - บรรยายใหความรูเรื่องตัวบงช้ีและ

เกณฑประเมินคุณภาพ

 - เรียนรูจากการปฏิบัติจริงดวยการใหมี

สวนรวมเปนเจาภาพหลักรายองคประกอบ

และมีการประเมินตนเองของหนวยงาน 

(Peer review)

 - จํานวนบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนา

2 80           3,988.00 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - ถายทอดความรูดานประกันคุณภาพให

บุคลากร โดยผานการประชุมหัวหนางาน, 

คณะอนุกรรมการประกัน และกิจกรรม

สัมมาทิฐิ

 - รายงานการประชุมชุด

ตางๆ, รายงานผล

โครงการสัมมาทิฐิ

2 100 สํานักงาน

บริการวิชาการ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 146
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3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

2. ถายทอดความรูดานประกัน

คุณภาพใหบุคลากรในหนวยงาน

ไดรับรูอยางท่ัวถึงกันผานการ

ประชุมภายในหนวยงาน

 - การประชุมกองกลาง  ประจําป 2555  - จํานวนผูเขารวมประชุม

 - จํานวนครั้งท่ีประชุม

0 0 กองกลาง

 - การประชุมถายทอดความรูและตัวช้ีวัด

ดานประกันคุณภาพใหแกบุคลากร

 - องคความรูท่ีไดรับ 2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

 - ผูอํานวยการช้ีแจงเรื่องการประกัน

คุณภาพใหบุคลากรทราบผานโครงการ

สัมมาทิฐิ

 - ขอมูลการประกัน

คุณภาพในโครงการ

สัมมาทิฐิ (รายงานการ

ประชุม อยางนอยปละ 1

 ครั้ง)

2 100 กองกิจการนิสิต

 - นําการประกันคุณภาพแจงเปนวาระหนึ่ง

ในการประชุมของหนวยงานอยางตอเนื่อง

 - มีการนําเรื่องท่ี

เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพแจงท่ีประชุมแต

ละครั้งไมนอยกวา

รอยละ 90 ของการ

ประชุมท้ังหมด

2 100 กองบริการ

การศึกษา

 - รายงานการประชุม 2 100 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 147
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3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - โครงการจัดการความรูและแลกเปลี่ยน

เรียนรู

      - ถายทอดองคความรูดานประกัน

คุณภาพของกองคลังผานการประชุม

ภายในงาน

 - ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 

(คะแนนเต็ม 3.5)

กองคลัง

 - ใหความรูเกี่ยวกับแนวทางและการ

ดําเนินงานของการประกันคุณภาพ

 - ระดับความพึงพอใจ

ของโครงการ 2.5 

(คะแนนเต็ม 3)

กองแผนงาน

 - โครงการจัดการความรูดานประกัน

คุณภาพ

      - จัดทําคูมือประกันคุณภาพและ

ประชาสัมพันธใหบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ

 - เผยแพรคูมือประกัน

คุณภาพใหบุคลากรใน

หนวยงาน (35 เลม)

กองวิเทศสัมพันธ

 - จัดการความรูดานประกันคุณภาพใหกับ

บุคลากรในหนวยงาน

 - จัดการความรูดาน

ประกันคุณภาพอยางนอย

 1 ครั้ง

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - ถายทอดการดําเนงานประกันคุณภาพใน

วันนําเสนอกิจกรรมคุณภาพหนวยงาน

 - มีรายงานการถายทอด

การดําเนินงานประกัน

คุณภาพ

2 100 สถานพยาบาล

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 5 แนวทาง

ปรับปรุง 1

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 5 แนวทาง

ปรับปรุง 1

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 5 แนวทาง

ปรับปรุง 1

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 148
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ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

  - รายงานการประชุม 2 100 สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

 - รายงานการประชุมชุด

ตางๆ, รายงานผล

โครงการสัมมาทิฐิ

สํานักงาน

บริการวิชาการ

 - สงเสริมบุคลากรผุรับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพเขารวมประชุม และถายทอดในท่ี

ประชุม โดยใหเปนหัวขอหนึ่งในการประชุม

 - จํานวนครั้งในการเขา

รวมประชุมของบุคลากร

ผูรับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพ

สํานักงาน

กฎหมาย

 - จัดหัวขอการประกันคุณภาพเปนสวน

หนึ่งของการประชุมบุคลากรของหนวยงาน

 - รายงานการประชุม

บุคลากรของหนวยงาน

2 100 หอจดหมายเหตุ

 - ถายทอดความรูดานประกันคุณภาพให

บุคลากร ผานการประชุม conference 

ของหนวยงาน

 - ขอมูลดานประกัน

คุณภาพท่ีแจงในท่ีประชุม

 conference

2 100 สํานักงาน

ทรัพยสิน

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 5 แนวทาง

ปรับปรุง 1

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 5 แนวทาง

ปรับปรุง 1

 - ถายทอดความรูดานประกันคุณภาพให

บุคลากร โดยผานกาประชุมหัวหนางาน, 

คณะอนุกรรมการประกัน และกิจกรรม

สัมมาทิฐิ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 149
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - ถายทอดความรูการประกันคุณภาพให

บุคลากรในหนวยงานผานการประชุมยอย 

และเอกสารแจงเวียน

 - ขอมูลประกันคุณภาพ

ในการประชุมยอย 

(รายงานการประชุม) 

- จัดทําเอกสารแจงเวียน

บุคลากรในหนวยงาน

สํานักการกีฬา

 - บุคลากรถายทอดความรูหลังจากเขารับ

การฝกอบรม

 - บุคลากรทุกระดับมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพ

ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

3. กําหนดหลักฐานท่ีใช

ประกอบการรายงานผลการ

ดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีใหเปน

แนวทางเดียวกัน

 - กําหนดหลักฐานอางอิงประกอบผลการ

ดําเนินงานแตละตัวบงช้ีของการประกัน

คุณภาพใหเปนแนวทางเดียวกันท้ังสํานักงาน

 - หนวยงานในสํานักงาน

อธิการบดีนําขอมูลการ

กําหนดหลักฐานอางอิง

ไปดําเนินการกับการ

ประกันคุณภาพของ

หนวยงาน (รายงานการ

ประชุม)

2 100 คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ

 สํานักงาน

อธิการบดี

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 5 แนวทาง

ปรับปรุง 1

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 5 แนวทาง

ปรับปรุง 1

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 
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รับผิดชอบ

6*. ผลการ
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7. รอยละ

ผลสําเร็จของ
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4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

2. ระบบและกลไกของระบบประกัน

คุณภาพในภาพรวมของสํานักฯ ยังไมมี

ประสิทธิภาพ

2. ผูบริหารควรผลักดันและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ และโครงสราง

การบริหารงานของหนวยงาน

4. ผูบริหารหนวยงานให

ความสําคัญกับการประกัน

คุณภาพมากข้ึน

 - ผูบริหารสนับสนุนงานประกันคุณภาพ

โดยนําเรื่องเขาท่ีประชุมหนวยงานอยาง

ตอเนื่อง

 - รายงานการประชุม 2 100 กองกลาง

ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

2 100 หอจดหมายเหตุ

 - ผูบริหารเขารวมกิจกรรมการประกัน

คุณภาพและนําเสนอแนวคิด ผลักดันการ

ประกันคุณภาพใหเกิดผลอยางเปน

รูปธรรมผานการประชุมกองอยางตอเนื่อง

 - รายงานการประชุม

ของกองท่ีมีการผลักดันใน

เรื่องงานประกันคุณภาพ

2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

 - กําหนดเรื่องการประกันคุณภาพเปน

วาระสืบเนื่องของการประชุม

คณะกรรมการกองกิจการนิสิต

 - รายงานการประชุม

คณะกรรมการกอง

กิจการนิสิต

2 100 กองกิจการนิสิต

 - ผูบริหารหรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมายเขา

รวมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ของสํานักงานอธิการบดี และนําองค

ความรูมาถายทอดในการประชุมหัวหนา

งานกองคลัง

 - จํานวนครั้งท่ีเขารวม

ประชุม (รอยละ 90)

 - จํานวนครั้งของการ

ประชุมหัวหนางาน (รอย

ละ 90)

2 90 กองคลัง

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 5 แนวทาง

ปรับปรุง 1

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 151
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ
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รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - ผูบริหารสงเสริมบุคลากรท่ีรับผิดชอบ

งานประกันคุณภาพเขารวมประชุมทุกครั้ง

และทําใหกระบวนการประกันคุณภาพเปน

งานประจํา

 - จํานวนครั้งในการจัด

ประชุมหนวยงาน

2 100 สํานักงาน

กฎหมาย

 - พิจารณาดําเนินงานประกันคุณภาพให

เปนระบบอยางตอเนื่องและจริงจังมากข้ึน

 - ติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

จากการประชุม conference โดยเฉพาะ

ตามสปค.01 และตัวบงช้ีและเกณฑ

มาตรฐานรายองคประกอบ

 - การติดตาม 

ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามสปค.01 

และตัวบงช้ีและเกณฑ

มาตรฐานราย

องคประกอบ 1-6 ในท่ี

ประชุม conference

1 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - ผูบริหารทุกระดับใหนโยบาย กํากับ 

ติดตามการเขารวมประชุมของ

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของ

หนวยงาน

 - ติดตามการเขารวม

ประชุมของบุคลากร 

(รายงานการประชุม)

2 100 สํานักการกีฬา

 - ประชุมแลกเปลี่ยนความรูของบุคลากร  - บุคลากรทุกระดับมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพมากข้ึน

ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 5 แนวทาง

ปรับปรุง 1

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 152
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ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

3. ผูบริหารระดับสูงของบางหนวยงาน 

ยังขาดความสนใจ และใหความสําคัญ

กับการประกันคุณภาพเทาท่ีควร

3. ผูบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการกองข้ึนไป

จนถึงผูกํากับดูแล ควรประสานความรวมมือใน

การพัฒนาระบบการดําเนินงานของสํานักงาน

อธิการบดีใหไดมาตรฐานสากล และเปนท่ียอมรับ

ไดของตัวผูบริหารเอง (ผูบริหารเห็นความสําคัญใน

ระบบประกันคุณภาพในระดับท่ีเหมาะสม)

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ

ขอ 4. คือ ผูบริหารเนนให

ความสําคัญกับการประกัน

คุณภาพมากข้ึน

4. ระบบประกันคุณภาพ ไมสอดคลอง

กับภารกิจของแตละหนวยงาน ทําให

การประเมินผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพไม

ชัดเจน และไมรูสึกวาเกิดประโยชนตอ

การพัฒนาหนวยงาน จึงทําใหผูบริหาร

หรือผูกํากับดูแลแตละหนวยงานไมคอย

ใหความสนใจ

5. บุคลากรทุกระดับของหนวยงาน ยัง

ขาดความรูความเขาใจในระบบประกัน

คุณภาพ โดยเฉพาะระดับบริหาร

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ 

ขอ 1 และ 2 คือสงเสริมบุคลากร

ในหนวยงานทุกระดับใหไดรับ

การพัฒนาความรูดานประกัน

คุณภาพ

ทุกหนวยงาน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 153
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

1. การกําหนดหรือทบทวน

กระบวนการหลักท่ีสําคัญของหนวยงาน

 รวมท้ังขอกําหนดท่ีสําคัญยังขาดความ

ชัดเจน

1. ผูบริหารระดับกองควรมีการทํางานรวมกันมาก

ข้ึน

1. พัฒนาปรับปรุงคูมือปฏิบัติงาน

ใหครอบคลุมกระบวนการทํางาน

ท่ีสําคัญ

 - ทบทวนคูมือปฏิบัติงาน  - คูมือปฏิบัติงานไดรับ

การทบทวน

2 100 กองกลาง

2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

2 100 กองกิจการนิสิต

2 100 กองแผนงาน

2 100             250.00 กองวิเทศสัมพันธ

1 80 สถานพยาบาล

2 100 สํานักงาน

กฎหมาย

2 100 หอจดหมายเหตุ

1 สํานักงาน

ทรัพยสิน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 154
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4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - ประชุมหัวหนางาน/บุคลากรแตละงาน/

บุคลากรกองบริการการศึกษา เพ่ือจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานโดย

เพ่ิมเติมขอมูล กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ี

เกี่ยวของในการดําเนินงานตามข้ันตอน

ของทุกงาน/กิจกรรมภายในหนวยงาน

 - คูมือการปฏิบัติงานมี

ขอมูล กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของใน

การดําเนินงานตาม

ข้ันตอนของทุกงาน/

กิจกรรม อยางนอยรอย

ละ 90

2 100 กองบริการ

การศึกษา

 - โครงการพัฒนาการใหบริการ  - ระยะเวลาท่ีลดข้ันตอน

ไดไมนอยกวารอยละ 10

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - ปรับปรุงข้ันตอนการจายคาตอบแทน

การสอนของอาจารย

 - จํานวนอาจารยท่ีรับ

เงินไดตามกําหนดเวลา

2 100 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

 - ปรับปรุงแนวทางการตรวจสอบเงินทด

รองราชการผานระบบเครือขายบัญชี 3 มิติ

 - จัดทํากระบวนการตรวจสอบการ

บริหารงานพัสดุ

 - คูมือท่ีไดรับการ

ปรับปรุง จํานวน 1 เลม

2 100 สํานักงาน

ตรวจสอบภายใน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 155
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สปค.02

 - โครงการพัฒนาคูมือการใชบริการเบิก

จายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

     - รวบรวมประเด็นความสําคัญในแตละ

ข้ันตอนใหกระชับ ชัดเจน และเขาใจงาย

 - สามารถรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการ

เบิกจายเงินในโครงการ

พัฒนาวิชาการ 3-5 วัน

สํานักงาน

บริการวิชาการ

 - ทบทวนกระบวนการใหบริการการจอง

คอรตใหมีประสิทธิภาพ

 - กระกวนการท่ีไดรับ

การปรับปรุง

สํานักการกีฬา

 - ปรับปรุงข้ันตอนการทํางานใหเหมาะสม

กับสถานการณ

 - มีการปรับปรุงข้ันตอน

การดําเนินงานทุก

กระบวนงาน

2 70 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 2 แนวทาง

ปรับปรุง 2

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 2 แนวทาง

ปรับปรุง 2

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 156



หนวยงาน .....สํานักงานอธิการบดี.....

รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

2. กระบวนการท่ีมีการเช่ือมโยง

ระหวางหนวยงาน ขาดความชัดเจนท้ัง

ข้ันตอนปฏิบัติและขอกําหนดท่ีสําคัญ

2. ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการ

ปรับปรุงระบบการดําเนินงาน เพ่ือลดปริมาณ ลด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดความซ้ําซอน

2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานท่ี

มีความเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน

เพ่ือลดข้ันตอน หรือความซ้ําซอน

ในการปฏิบัติงาน

 - ปรับปรุงการจัดสงเอกสารวาระการ

ประชุม ทางอิเล็คทรอนิกส  (งานการ

ประชุม)

 - การจัดสงเอกสารวาระ

การประชุมทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ีไดรับ

การปรับปรุงแลว

2 100 กองกลาง

 - ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต

เพ่ือพิจารณากระบวนงานท่ีมีความ

เช่ือมโยงระหวางหนวยงานและหาแนวทาง

ประสานงานความรวมมือเพ่ือลดข้ันตอน 

ความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน

 - กระบวนงานท่ี

ดําเนินการลดข้ันตอนได

สําเร็จ

0 0 กองกิจการนิสิต

 - ประชุมหัวหนางาน/บุคลากรแตละงาน/

บุคลากรกองบริการการศึกษา เพ่ือจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานโดย

เพ่ิมเติมขอมูล กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ี

เกี่ยวของในการดําเนินงานตามข้ันตอน

ของทุกงาน/กิจกรรมภายในหนวยงาน

 - คูมือการปฏิบัติงานมี

ขอมูล กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับท่ีเกี่ยวของใน

การดําเนินงานตาม

ข้ันตอนของทุกงาน/

กิจกรรม อยางนอยรอย

ละ 90

กองบริการ

การศึกษา

 - โครงการพัฒนาการใหบริการ  - ระยะเวลาท่ีลดข้ันตอน

ไดไมนอยกวารอยละ 10

กอง

ยานพาหนะฯ

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 6 แนวทาง

ปรับปรุง 1

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 6 แนวทาง

ปรับปรุง 1

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 157
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รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)
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8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - ปรับปรุงการขอยาปฐมพยาบาลของ

นิสิตกรณีกิจกรรมบริการสังคม (เช่ือมโยง

กับกองกิจการนิสิต)

 - การลดข้ันตอนใน

กระบวนงาน

1 80 สถานพยาบาล

 - โครงการลดระยะเวลาในการใหบริการ 

เรื่อง การจัดทํานิติกรรมสัญญาและจัดทํา

หนังสือมอบอํานาจ

 - ระยะเวลาของ

กระบวนการจัดทํานิติ

กรรมสัญญาและจัดทํา

หนังสือมอบอํานาจลดลง

ไมนอยกวารอยละ 15

สํานักงาน

กฎหมาย

 - หารือรวมกับกองคลังเพ่ือปรับลดข้ันตอน

เกี่ยวกับการเบิกจายโครงการจัดซื้อและ

ติดตั้งงานระบบจอ LED

 - หารือรวมกับกองแผนงานเพ่ือปรับลด

ข้ันตอนการทํางานกอสรางอาคารและสิ่ง

ปลูกสราง

 - ขอตกลงในการ

ปฏิบัติงานรวมกัน

ระหวางหนวยงาน

2 100 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - โครงการพัฒนาคูมือการใชบริการเบิก

จายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

      - รวบรวมประเด็นความสําคัญในแต

ละข้ันตอนใหกระชับ ชัดเจน และเขาใจงาย

 - สามารถรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการ

เบิกจายเงินในโครงการ

พัฒนาวิชาการ 3-5 วัน

สํานักงาน

บริการวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 2 แนวทาง

ปรับปรุง 2

โครงการ/กิจกรรมซ้ํากับองค 2 แนวทาง

ปรับปรุง 2

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 158



หนวยงาน .....สํานักงานอธิการบดี.....

รายงาน ณ วันท่ี 27 มิถุนายน 2555

ปรับปรุงครั้งท่ี ..........

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม

7. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

 - ปรับปรุงข้ันตอนการทํางานเพ่ือลดความ

ซ้ําซอนลง

 - มีเอกสารกําหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

2 100 สํานักการกีฬา

 - ปรับปรุงข้ันตอนการรับสมัครนิสิตและ

การลงทะเบียน

 - สามารถลดระยะเวลา

การปฏิบัติงานได

1 90 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

3. การจัดทําคูมือหรือมาตรฐานการ

ทํางานยังไมครอบคลุมทุกหนวยงาน

โดยเฉพาะของกระบวนการท่ีสําคัญ

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ 

ขอ 1 คือพัฒนาปรับปรุงคูมือ

ปฏิบัติงานใหครอบคลุม

กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ

4. งานดานการวางแผน ดานการ

ปรับปรุงระบบ ดานการประสานงาน 

ยังไมมีประสิทธิภาพ และไมไดรับความ

สนใจเทาท่ีควร เนนการทํางานประจํา 

และขาดการทํางานท่ีเนนการ

ประสานงานระหวางหนวยงาน

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ 

ขอ 2 คือพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงานท่ีมีความเช่ือมโยงกัน

ระหวางหนวยงานเพ่ือลดข้ันตอน

 ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 159
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บทท่ี 5  

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 
 

รายงานน้ีเปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2554  

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

ระหวางวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม

จากการเย่ียมชม และการสัมภาษณอาจารย บุคลากร และนิสิตที่มารับบริการจากสํานักงานอธิการบดี จํานวน 25 คน 

สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบงช้ี โดยหนวยงานประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ได

คุณภาพดี รายละเอียดดังตารางที่ 5.1 

ตารางท่ี 5.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ผลการประเมิน องคประกอบคุณภาพ 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 4.00 4.00 4.58 4.58 4.39 4.39 ดี ดี 

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 4.25 4.00 - - 4.40 4.20 ดี ดี 

องคประกอบที่ 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช พอใช 

องคประกอบที่ 6  การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.33 4.22 4.58 4.58 4.43 4.35   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี   
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน ดังน้ี 

ภาพรวม 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. สํานักงานอธิการบดีมีหนวยงานที่สนับสนุนงานบริหารของมหาวิทยาลัยที่ครบถวน ทําใหมหาวิทยาลัย

สามารถสนับสนุนภารกิจหลักแกหนวยงานอื่นๆ ไดครบทุกภารกิจ 

2. การดําเนินงานของแตละหนวยงานของสํานักงานอธิการบดีในดานที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพ

ภายใน พบวา เกือบทั้งหมดสามารถดําเนินงานไดตามตัวบงช้ีเปนสวนใหญ ในสวนที่ไมไดดําเนินการ มักจะเปนใน

สวนที่ไมตรงกับภารกิจหลักของหนวยงานน้ัน  ๆ

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. เน่ืองจากในแตละกองในสํานักงานอธิการบดีจะมีบุคลากรจํานวนหน่ึงที่มีประสบการณและความ

เช่ียวชาญในงานเฉพาะดานที่ตนเองปฏิบัติอยู แตละกองควรมีการกําหนดประเด็นความรูในเรื่องที่สําคัญ เพื่อ

ดําเนินการใหมีการถายทอดความรู ประสบการณจากตัวบุคคลไปสูบุคลากรในหนวยงาน และมีทีมงานที่ดําเนินการ

ในการรวบรวมเน้ือหาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อเผยแพรทักษะหรือแนวปฏิบัติที่ดีน้ันๆ ตอไป 

2. ศูนยการศึกษานานาชาติ ควรมีการพัฒนากระบวนการดําเนินงานที่เปนประโยชน สรางสรรคกิจกรรม

ที่เกี่ยวของกับนิสิตนานาชาติใหมากข้ึนกวาปจจุบัน เชน การจัดกิจกรรมถายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสราง

ความรูสึกประทับใจในภาพลักษณการศึกษาในประเทศไทย เปนตน เพื่อเตรียมการรองรับการกาวสูประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

3. กองยานพาหนะฯ ควรมีการจัดรถสวัสดิการใหเพียงพอ และจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง รวมถึง

มีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และคาโดยสารที่เปนธรรม ทั้งน้ี ควรมีการทําความเขาใจถึงขอจํากัดในการ

บรรเทาปญหาตางๆ ใหบุคลากรสวนใหญไดเขาใจ 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1.  มหาวิทยาลัยควรวิเคราะหโครงสรางหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตบางเขน 

พิจารณาจัดกลุมหนวยงานที่มีภารกิจใกลเคียงกัน ใหอยูภายใตกลุมภายใตการกํากับดูแลเดียวกัน เพื่อใหเกิดความ

สะดวกตอการบริหารและการติดตามประเมินผล และพิจารณาถึงภาระงานของแตละหนวยงานวา ควรจะอยูใน

สถานะใด หรือควรจะอยูในสังกัดใด 

2. ควรใชระบบประกันคุณภาพที่มีความสมเหตุสมผลกับหนวยงานสํานักงานอธิการบดี และหนวยงานที่

คลายๆ กันทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําใหหนวยงานตางๆ ในสํานักงานอธิการบดีมองเห็นคุณคาและประโยชนใน

การนํามาประยุกตใชในหนวยงานอยางแทจริง และเห็นผลไดจริงไมใชแคเพียงหลักวิชาการ  
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3. ควรมีการจัดสัมมนาหรือฝกอบรม เพื่อพัฒนาผูบริหารระดับสูงและระดับรองที่ดูแลหนวยงานตางๆ 

ของสํานักงานอธิการบดีเขาใจหลักการของการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) อยางแทจริง เพื่อสามารถถายทอด

ใหบุคลากรเขาใจถึงการทําใหงานประกันคุณภาพ เปนสวนหน่ึงของงานประจํา ไมใชภาระงานที่เพิ่มข้ึนมา โดย

ผูบริหารระดับสูงของแตละหนวยงานจะตองเปนหลักในการใหแนวทาง และใหความชัดเจนถึงความสําคัญในภาระ

งานที่ตองปฏิบัติ มิใชเปนภาระหนาที่ของรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพทั้งหมด เน่ืองจากงานประกันคุณภาพ

เปนความรับผิดชอบของผูบริหารทุกคนที่จะตองนําไปดําเนินงานในหนาที่สวนที่ตนรับผิดชอบอยางเต็มรูปแบบ  

4. ควรเปนความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงทุกระดับของสํานักงานอธิการบดี ที่จะแสดงใหบุคลากร

ในสํานักงานอธิการบดีไดเห็นพองตองกันวา เมื่อนําระบบประกันคุณภาพเขามาใชแลวประสิทธิภาพการทํางานจะ

เพิ่มข้ึน เชน การทํางานงายข้ึน ทําใหใชเวลา คน เงิน และทรัพยากรนอยลงตอผลผลิตที่เทากัน ขณะเดียวกัน

คุณภาพของการทํางานก็มีคุณภาพและมาตรฐานมากข้ึน ระบบการทํางานมีความคลองตัว แตละหนวยงานมีทิศทาง

ในการบริหารงานที่สอดคลองกันและไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย อีกทั้งทําใหทัศนะคติที่มีตอระบบประกัน

คุณภาพดีข้ึน ปรับตัวเขากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและระบบราชการไดดีข้ึน เน่ืองจากระบบดังกลาวได

ดําเนินงานในมหาวิทยาลัยมาแลวกวา 10 ป   

5. ควรกําหนดนโยบายให หลักสตูรการบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) เปนหลักสูตรหน่ึงในการเขาสู

ตําแหนงผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยควรจัดเปนประจําทุกป สําหรับเตรียมผูบริหารและ

พัฒนาผูบริหารของมหาวิทยาลัย  

6. ควรมีหลักสูตร TQM สําหรับบุคลากรทั่วไป เพื่อใหเขาใจนโยบายและแนวปฏิบติัที่ถูกตอง ทําใหการ

บริหารองคกรมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

7. บุคลากรของหนวยงานสํานักงานประกันคุณภาพ ยังไมเขมแข็งเทาที่ควร ควรไดรับการพัฒนาเพิ่มเติม 

เพื่อใหมีความรูความเขาใจในระบบการบริหารคุณภาพเปนอยางดีถึงดีมาก สามารถช้ีแนะและอธิบายหนวยงานอืน่ๆ 

ไดอยางถูกตอง ชัดเจน ไมเกิดความคลุมเครือ 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

1. กระบวนการปรับปรุงงานของสถานพยาบาล มก. สามารถเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานกระบวนการ

ปรับปรุงงาน และเปนแบบอยางที่ดีสําหรับทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี  

2. ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางานของกองบรกิารการศึกษา และสํานักงานบริการวิชาการ 

สามารถเปนแบบอยางแนวปฏิบัติที่ดีของการสรางสุนทรียภาพในที่ทํางาน  

3. การติดต้ังระบบ ERP ของกองคลังเปนแบบอยางที่ดีสําหรับการทํางานที่ตองใชความทุมเท ความ

อุตสาหะและมีความทาทายสูง ความสําเร็จในการสถาปนาระบบ ERP จะเปนประโยชนตอการบริหารการเงินและ

การคลัง ของ มก. อยางมาก และเปนผลงานที่นาช่ืนชม และสมควรใหกําลังใจ  

4. การจัดทํา SAR ของสํานักงานอธิการบดี เปนแบบอยางของความรวมมือของคณะกรรมการจัดทํา 

SAR ภายใตความคลุมเครือของระบบประกันคุณภาพ  
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5. กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตรหนวยงานของกองแผนงาน เปนแนวปฏิบัติที่ดีดานกระบวนการ

วางแผนสําหรับทุกหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี  

6. กระบวนการทําบัตรประจําตัวบุคลากร และระบบการติดตามผลงานการขอตําแหนงทางวิชาการของ

กองการเจาหนาที่เปนแบบอยางที่ดีของการพัฒนางานแบบ One stop service และการลดระยะเวลาการทํางาน

อยางมีนัยสําคัญ  

7. โครงการบมเพาะธุรกิจ เปนแบบอยางที่ดีของการบริการวิชาการและการสนับสนุนภารกิจการบริการ

วิชาการของมหาวิทยาลัยที่เปนรูปธรรม  

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ทุกหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

สามารถสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกดาน ทั้งใน ดานการศึกษา การพัฒนานิสิต การพัฒนา

คณาจารยและบุคลากร การสงเสริมคุณภาพชีวิต การบริการวิชาการแกสังคม การสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางประเทศ การพัฒนากายภาพ การเงินและงบประมาณ  และการบริหารจัดการ สงผลใหเกิดการพัฒนา

ศักยภาพการใหบริการดานวิชาการของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารยและบุคลากรสายวิชาการที่มีประสิทธิภาพ 

การประสานความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูกาวทันกับโลกทัศนท่ี

เปลี่ยนแปลง การเสรมิสรางความแข็งแกรงดานการศึกษานานาชาติที่สามารถขยายโอกาสทางการศึกษา การ

สงเสริมกิจกรรมนิสิตที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และเอื้อตอ

การสรางเสริมประสบการณการเรียนรูแกนิสิต ทั้งทางดานวิชาชีพ สติปญญา อารมณ รางกายและจิตใจ การสราง

เสริมสุขภาพที่ดี การใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่เสริมสรางรายไดใหมหาวิทยาลัย สําหรับบุคลากร 

นิสิต รวมทั้งสามารถดําเนินการคุมครองทรัพยสินทางปญญา และถายทอดสูเชิงพาณิชยได สามารถนําองคความรู 

เทคโนโลยีและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ไปขยายผลเชิงพาณิชย โดยกระบวนการบมเพาะธุรกิจ หรือการอนุญาต

ใหใชสิทธ์ิในเทคโนโลยี 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 2553  พบวา 

สํานักงานอธิการบดี มีการพฒันาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามประเด็นที่หนวยงาน

สามารถดําเนินการไดครบถวนทุกประเด็น อยางไรก็ตาม การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ควรพิจารณาดําเนินการ

ในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ซึ่งอาจกําหนดผูรับผิดชอบที่เกี่ยวของในการดําเนินการในแตละประเด็น  โดยมี

โครงการกิจกรรมทั้งหมด 133 กิจกรรม มีการดําเนินการเรียบรอยแลว 105 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 20 

กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 8 กิจกรรม สรุปไดดังน้ี 
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แนวทางปรับปรุง/โครงการ/กิจกรรม (จํานวน) 
หนวยงาน 

จํานวนโครงการ/

กิจกรรม ดําเนินการแลว อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ 

1. กองกลาง 8 5 1 2 

2. กองการเจาหนาท่ี 9 7 1 1 

3. กองกิจการนิสิต 10 7 1 2 

4. กองคลัง 5 4 1 0 

5. กองบริการการศึกษา 10 9 1 0 

6. กองแผนงาน 7 4 3 0 

7. กองวิเทศสัมพันธ 7 3 3 1 

8. กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 9 9 0 0 

9. ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 5 1 0 

10. สถานพยาบาล 6 4 2 0 

11. สํานักงานตรวจสอบภายใน 7 7 0 0 

12. สํานักงานกฎหมาย 6 6 0 0 

13. หอจดหมายเหต ุ 9 8 0 1 

14. สํานักงานทรัพยสิน 10 6 3 1 

15. สํานักงานบริการวิชาการ 6 6 0 0 

16. สํานักการกีฬา 8 6 2 0 

17. ศูนยการศึกษานานาชาต ิ 6 5 1 0 

18. ดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ 4 4 0 0 

รวม 133 105 20 8 

 โดยประเด็นที่หนวยงานยังไมไดดําเนินการ ไดแก 

1. การสํารวจความตองการการจัดทําหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 

2. การจัดทําระบบสารสนเทศในการเลื่อนข้ันเงินเดือน และคาจางของบุคลากร 

3. การจัดทําแบบสอบถามในระบบอิเล็กทรอนิกสในโครงการปรับปรุงแบบสอบถามความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการใหบริการของหอประวัติ มก. 

4. การพิจารณาทบทวนภารกิจและความสามารถของหนวยงานในการใหบริการวิชาการกับ

บุคคลภายนอก 

5. โครงการบริการวิชาการเกี่ยวกับการตอนรับผูเขาเย่ียมชม ศึกษาดูงาน และการสรางเครือขาย

ผูรับผิดชอบใหเชาที่ดินและอาคารราชพัสดุของหนวยงานภายใน มก. 

6. โครงการสัมมนา กองกลาง เกี่ยวกับการถายทอดความรูดานประกันคุณภาพใหกับบุคลากรใน

หนวยงาน 

7. การประชุมกองกลางเกี่ยวกับการถายทอดความรูดานประกันคุณภาพใหกับบุคลากรในหนวยงาน 
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8. การประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิตเพื่อพิจารณากระบวนงานที่มีความเ ช่ือมโยงระหวาง

หนวยงาน และหาแนวทางประสานงานความรวมมือเพื่อลดข้ันตอน ความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน 

ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 

  สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 6 องคประกอบ โดยไดรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแลว 10 ครั้ง ซึ่งผลการ

ประเมินในรอบปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) ระหวางวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 

2554 พบวา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และประเมินตนเอง ตามตัว

บงช้ีบังคับ 13 ตัวบงช้ี ไดคะแนนเฉลี่ย 3.92 ไดคุณภาพระดับดี และตัวบงช้ีเพิ่ม 3 ตัวบงช้ี ไดคะแนนเฉลี่ย 4.33 ได

คุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบงช้ีบังคับ 13 ตัวบงช้ี ไดคะแนนเฉลี่ย 3.81 ได

คุณภาพระดับดี และตัวบงช้ีเพิ่ม 3 ตัวบงช้ี ไดคะแนนเฉลี่ย 4.33 ไดคุณภาพระดับดี 

วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ

หนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รวมทั้งดานการบรหิารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมิน 

วันจันทรท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

09:00 – 09:30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมิน          

ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

09:30 – 10:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผูบริหารสํานักงานอธิการบดี   

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ พรอมช้ีแจงวัตถุประสงค และ 

แนวทางในการประเมินกลุมหนวยงานที่สนับสนุนการบริหาร 

- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  ดังน้ี 

1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพ

ภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 

10:00 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 

อาคารสารนิเทศ 50 ป 

12:00 – 13:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคาร

สารนิเทศ 50 ป 

13:00 – 16:30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) ณ หองประชุม 1  

ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันพุธท่ี 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555       

09:00 – 10:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือ และตรวจเอกสารหลักฐานตอ   

ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

10:00 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุม ณ หองประชุม 1, 2, 3 ช้ัน 1  

อาคารสารนิเทศ 50 ป  

   10:00 – 10:40 น.  - อาจารยที่รับบริการจากสํานักงานอธิการบดี                          จํานวน   6 คน  

   10:40 – 11:20 น. - บุคลากรที่รับบริการจากสํานักงานอธิการบดี                         จํานวน   8 คน 

   11:20 – 12:00 น. - กลุมนิสิต                                                                   จํานวน 11 คน 
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12:00 – 13:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1  

อาคารสารนิเทศ 50 ป  

13:00 – 16:30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณหัวหนางานและเย่ียมชม หนวยงานละ 30 นาที 

  13:00 – 13:30 น -  กองแผนงาน 

  13:30 – 14:00 น. -  กองการเจาหนาที ่

  14.00 – 14.30 น. -  กองคลัง 

  14:30 – 15:00 น. -  กองบริการการศึกษา 

  15:00 – 15:30 น. -  สํานักงานบริการวิชาการ 

  15:30 – 16:00 น. -  สํานักการกีฬา 

  16:00 – 16:30 น. -  ศูนยการศึกษานานาชาติ 

วันพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

09:00 – 11:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมนิคุณภาพภายใน ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 

อาคารสารนิเทศ 50 ป 

11:00 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหารและ

บุคลากรของสํานักงานอธิการบดี รับทราบ ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี มีการวางแผนและการประเมิน (กอน ระหวาง 

และหลังการตรวจเย่ียม) ดังน้ี 

 1. การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน    

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารอืเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องตน ถึงวิธีการประเมิน 

การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พรอมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสรุป

ประเด็นขอสังเกตในการประเมิน 

 2. การดําเนินการระหวางการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 

   คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง

วัตถุประสงคของการประเมิน แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดเวลาการประเมิน ผูอํานวยการแนะนํา

ผูบริหารของหนวยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงานใหคณะกรรมการประเมินรับทราบ  

   สัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย ไดแก อาจารย บุคลากร และนิสิตที่มารับบริการสํานักงานอธิการบดี 

จํานวน 25 คน ตรวจเย่ียมหนวยงานยอย จํานวน 7 หนวยงาน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมิน

ตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ  
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 3. การดําเนินงานหลังการตรวจเยี่ยม 

  สรุปผลการประเมินฯ และนําเสนอดวยวาจา ใหผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงานรับทราบ และ

รวมอภิปรายผลการประเมิน นําเสนอรางรายงานผลการประเมินฯ ใหหนวยงานทักทวง ปรับแกไข จัดทํารูปเลมสง

ใหกับหนวยงาน และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดเพื่อให

หนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง สอดคลองกับนโยบายและสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมี

การดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบงช้ี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.43 ได

คุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.35 ไดคุณภาพดี  

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได

คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ สรุปไดดังน้ี  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดี โดยการมีสวนรวมของผูบริหารหนวยงานยอยทุก

หนวยงาน ในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพ ทําใหมีโอกาสกําหนดทิศทางการดําเนินงานรวมกัน และ

สามารถถายทอดไปยังบุคลากรในหนวยงานไดเปนอยางดี   
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 

ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 ไดคุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มกีารวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังน้ี  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอหนวยงานหลายหนวยของสํานักงานอธิการบดีอยูในระดับสูง ซึ่ง

เปนผลใหคาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมสูงไปดวย ดังน้ัน ควรมีการใหกําลังใจและยกยองหนวยงานน้ันๆ เพื่อ

เปนการสงเสริมและเปนแบบอยางที่ดีกับหนวยงานอื่น  

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. หลายหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีขององคประกอบภารกิจหลัก 

อยูในระดับนอยกวา 3 คะแนน ดังน้ัน ควรเรงหาแนวทางสรางความเขาใจและความรวมมือใหทุกหนวยงานพัฒนา

ผลการดําเนินงานในองคประกอบน้ีใหมีความใกลเคียงกัน เพื่อใหระดับความสําเร็จของการใหบริการอันเปนภารกิจ

หลักของหนวยงานทั้งหมดอยูในระดับสูงใกลเคียงกัน  

2. หลายหนวยงานยังขาดการสํารวจความตองการของผูรับบริการ สํานักงานอธิการบดีจึงควรกําหนดวา

ทุกหนวยงานตองมีแผนงาน/กิจกรรมสํารวจความตองการของผูรับบริการ เพื่อนํามาจัดทําแผนดําเนินงานของการ

ใหบริการเชิงรุก  

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จํานวน 5 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ไดคุณภาพระดับดี สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ไดคุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังน้ี  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. มีบุคลากรที่มีประสบการณ มีความเช่ียวชาญในงานเฉพาะอยางเปนจํานวนมากในหลายหนวยงานที่

สังกัดสํานักงานอธิการบดี หากมีการกําหนดเปาหมายในประเด็นความรูที่ตองการไดรับจากบุคลากรที่มี

ประสบการณดังกลาวไดชัดเจนในแตละเรื่อง จะทําใหบุคลากรในหนวยงานน้ันๆ สามารถเขาถึงความรูที่มีอยูในตัว

บุคคลดังกลาว และสามารถพัฒนาตนเองตอไปได 
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2. หนวยงานตางๆ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับงานตางๆ ของ

ตนเองจํานวนมาก ทําใหหนวยงานสามารถคนหาแนวปฏิบัติที่ดี หรือเทคนิคองคความรูตางๆ เพื่อเปนขอมูลในการ

นําไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง มีการจัดทําคูมือในการปฏิบัติงานในแตละหนวยงาน และบางหนวยงาน เชน 

สถานพยาบาล มีคูมือการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ที่ครบถวน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ยังมีบางหนวยงานที่ยังไมไดกําหนดเปาหมายในการจัดการความรูของหนวยงานใหสอดคลองกับ

ภารกิจของหนวยงานอยางชัดเจน และยังขาดการกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายวา กลุมใดควรจะไดรับการ

ถายทอดทักษะและพัฒนาความรูในเรื่องใด 

2. ยังขาดการประเมินผลการดําเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง พบเพียงการติดตามและสรุปผลใน

บางประเด็นเทาน้ัน  

ขอเสนอแนะ 

1. ทุกหนวยงานควรจะกําหนดบุคลากรกลุมเปาหมาย กําหนดประเด็นความรูที่ตองการไดรับการ

ถายทอดจากผูมีประสบการณ เพื่อนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลอง

กับภารกิจของหนวยงาน  

2. ควรสงเสริมใหหนวยงานที่มีระบบการจัดการความรูที่ดี มาถายทอดประสบการณ เพื่อแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงานใหเกิดการพัฒนาสูองคกรเรียนรูระหวางกันมากข้ึน 

3. ควรมีข้ันตอนและกลไกในการที่จะใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบรหิารความเสี่ยง เพื่อ

จะไดรายงานผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรค และแนวทางปรับปรุงแกไขตอผูบริหารของหนวยงานตอไป 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังน้ี  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

- สํานักงานอธิการบดีมีระบบและมาตรการที่เขมแข็งในการกํากับดูแลระบบการเงินของหนวยงานตางๆ 

ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําใหหนวยงานตางๆ มีการจัดทํารายงานอยางเปนระบบ ทําใหผูบริหารทราบถึง

สถานะการเงินที่เปนปจจุบัน   
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องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับพอใช 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ไดคุณภาพระดับพอใช 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังน้ี  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผูบริหารและบุคลากรในหนวยงานของสํานักงานอธิการบดี มีสปริตในการทํางาน ใหความรวมมือและ

ชวยเหลือในการทํา SAR ของสํานักงานอธิการบดีเปนอยางดี ถึงแมจะรูสึกลําบากใจ และบางหนวยงานยังไมคอย

เขาใจกับเหตุผลและประโยชนที่ไดรับเทาที่ควร  

2. ผูบริหารแตละหนวยงานทุมเทใหกับการทํางานและมีความอดทน อดกลั้นตอการทํางานภายใตภาวะ

ความกดดันที่ตองพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองตอสังคม เพื่อนรวมงาน ผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสีย 

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. เกณฑมาตรฐานขอบงช้ีที่ 5.1 ยังขาดความชัดเจนในเกณฑมาตรฐานบางขอ เชน ขอ 3 ทําใหตัวบงช้ีที่ 

5.2, 5.3 และ 5.4 ไมคอยมีความหมายที่เปนเปาหมายในเชิงคุณภาพ  

2. โครงสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพยังไมเขมแข็ง ผูบริหารบางสวนยังขาดความรูและความ

เขาใจในความหมายของระบบประกันคุณภาพ สงผลใหระบบประกันคุณภาพ ขาดความชัดเจน มองไมเห็น

ประโยชนของการบริหารงานในเชิงบริหารคุณภาพ และทิศทางในการปรับปรุงแกไขระบบใหดีข้ึน ยังไมเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

3. เน่ืองจากสํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย หนวยงานที่มีความแตกตางกันในภารกิจคอนขางมาก ทํา

ใหเน้ือหาในระบบประกันคุณภาพของแตละหนวยงานถูกตีความแตกตางกันในเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีเดียวกัน 

นอกจากน้ีการประสานงานในการที่จะเช่ือมโยงขอมูลของแตละหนวยงานมาเปนขอมูลในภาพรวมของสํานักงาน

อธิการบดี ยังขาดผูบริหารระดับสูงที่จะมากํากับดูแล ดังน้ัน ผูบริหารระดับสูงควรจะลงมากํากับดูแลอยางใกลชิด 

และทําหนาที่ประสานงาน ทําความเขาใจกับทุกหนวยงาน เพื่อใหการพฒันาคุณภาพของทุกหนวยงานเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน  

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑดีมาก สวน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี  
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จุดแข็งและแนวทางเสริม 

1. ผูบริหารสนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงงาน (โครงการ Best Improvement Awards)  

2. แตละหนวยงานมีการพัฒนาและปรับปรุงงานในหนวยงานเปนงานปกติภายใตการดูแลและขับเคลื่อน

ของ ผอ. รองและผูชวยอธิการบดี ผูดูแลแตละหนวยงาน 

3. มีความพยายามในการสํารวจความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในการจัดอบรมแตละครั้ง เพื่อการ

ปรับปรุงการจัดอบรมใหดีข้ึน  

จุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะ 

1. ควรใหการอบรมความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและกระบวนการแกไขปญหาแกกลุมผูพัฒนาและปรับปรุง

งาน รวมทั้งสรางทัศนะเชิงบวกในการปรับปรุงงานในหนวยงาน  

2. ผูบริหารควรพัฒนาระบบและกลไกการปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง รวมทั้งการรักษามาตรฐานผลและ

กระบวนการการดําเนินงาน เพื่อเปนฐานในการปรับปรุงงานตอไป  

3. ขยายการปรับปรุงงานใหครอบคลุมหนวยงานเพิ่มข้ึนและจํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการเพิ่มมากข้ึน  

4. ยกระดับโครงการ Best Improvement Awards ใหเปนโครงการที่ย่ังยืน คือมีระบบและกลไกการ

ปรับปรุงงานอยางตอเน่ือง มีมาตรฐานของระบบและกลไก และสงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร

อยางกวางขวาง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบการประเมิน 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 
 

หนวย ผลการดําเนินงาน  

ปการศึกษา 2554 

ตัวบงช้ี 

 

เปาหมาย 

ป 2554 

สํานัก กรรมการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ     

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก     

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉล่ีย 4.00 4.16 4.16 

- ผลรวมของคะแนนเฉล่ียตอจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถาม ของ

ทุกโครงการกิจกรรม 

คะแนน 
 

101,677.84 101,677.84 

2.1 

-   ผลรวมของจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามของทุกโครงการ

กิจกรรม 

คะแนน  24,440.00 24,440.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ 

ขอ 4 4 4 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5 5 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ     

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน 

ขอ 6 6 6 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 5 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 4 4 4 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 5 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่

สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 80.00 93.73 93.73 

- จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาฯ คน  807 807 

3.5 

- จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน  861.00 861.00 

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ     

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7 7 7 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 5 5 4 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน      

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

ขอ 5 5 5 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสั่งแต่งตั้ง 
 
 
 







 
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เรื่อง     แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

สําหรับคณะวิชา  สํานัก  สถาบัน  หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
…………………………. 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคลื่อนการบริหารมหาวิทยาลัย และก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหน่วยงานที่มีลักษณะ
งานใกล้เคียงกัน และเพ่ือให้การดําเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน 
หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔  ตามบัญชีรายช่ือแนบท้าย 

ในกรณีที่กรรมการท่านใดไม่สามารถปฏิบัติงานตามกําหนดเวลาได้ ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม              
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ตามหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และไม่ได้สังกัดหน่วยงานน้ัน             
ปฏิบัติหน้าที่แทนตามความเหมาะสม 

โดยให้คณะกรรมการฯ ทุกชุด ทําหน้าที่ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน           
ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของหน่วยงานคณะวิชา สํานัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ตามที่ระบุ             
ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กําหนด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นภารกิจ 
  
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑   มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
    (รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์) 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 



 
๔

กลุ่มสํานัก ประกอบด้วย 
๑. สํานักประกันคุณภาพ ประเมินฯ วันท่ี ๒ - ๓ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ุ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. นางกาญจนา วสุสิริกุล    สํานักหอสมุด    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางอัจฉรา เฮียงโฮม    สํานักงานตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
    ๔. นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง   สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวณฏัฐิณี ทะนะแสง   คณะเกษตร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๒. สํานักบริการคอมพิวเตอร์ ประเมินฯ วันท่ี ๕ – ๖ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี ศรีเพ็ญ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางผ่องศรี จิตตนูนท์    ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
    ๔. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นายนพดล บัวเผื่อน    สํานักทะเบียนและประมวลผล  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๓. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประเมินฯ วันท่ี ๕ – ๖ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วิจารณ์ วิชชุกิจ  คณะเกษตร    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ชุมพจต์ อมาตยกุล  สาํนักส่งเสริมศึกษาและบริการสังคม  กรรมการ 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
    ๓. นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร   คณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
    ๔. นางสาวพัชนี ลีลาดี    กองแผนงาน    กรรมการ 
    ๕. นางมุกดา เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๖. นางกิตญา ศรีทองคํา    สํานักงานทรัพย์สิน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๔. สํานักงานอธิการบดี ประเมินฯ วันท่ี ๑๖ – ๑๘ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ุ   ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระศักด์ิ  พราพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์   รองประธานกรรมการ 
    ๓. รองศาสตราจารย์พิภพ ลลิตาภรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
    ๔. นางมุกดา  เกตุแก้ว    สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวณฐัธิภา เค็งสม    คณะเศรษฐศาสตร์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๕. สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ประเมินฯ วันท่ี ๑๙ – ๒๐ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
    ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์  คณะมนุษยศาสตร์    รองประธานกรรมการ 
    ๓. นางหทัยรัตน์ วิชิตพรชัย   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ    กรรมการ 
    ๔. นางสาวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง   สํานักประกันคุณภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง   สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
๖. สํานักทะเบียนและประมวลผล ประเมินฯ วันท่ี ๒๖ – ๒๗ ก.ค. ๕๕ 
    ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ เพรียบพร้อม  ผู้ทรงคุณวุฒิ      ประธานกรรมการ 
    ๒. นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ   สํานักประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎา นักคิ้ม  คณะศึกษาศาสตร์    กรรมการ 
    ๔. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์    สํานักประกันคณุภาพ   กรรมการและเลขานุการ 
    ๕. นางสาวหทัยชนก อินถา   ศูนย์วิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



สํานัก/สถาบัน 
 

วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมทั้ง
การค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 
กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 
 

รูปแบบการรายงานผลการดําเนินงานของผู้บริหารหน่วยงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการประเมินฯ 

1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต  

2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 



 
 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักงานอธิการบด ี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบด ี

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๔ 
------------------------------- 

  
เพื่อให้การประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี และหน่วยงานในสังกัด ดําเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย และเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินจากคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย 
จึงให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบดี ดังนี้ 

๑.   ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ประธานคณะกรรมการ 
๒.   นางสาวนิศานาถ พิภพลาภอนันต์   กรรมการ 
๓.   นางสาวสนุิษา ขวัญเมือง    กรรมการ 
๔.   นายจีรวัฒน์ วีรังกร     กรรมการ 
๕.   นางฐิติรัตน์ ปทุมมาศ     กรรมการ 
๖.   นางสาวปฐมาวดี  กุลวัฒนะไพศาล   กรรมการ 
๗.   นางเกศิน ีคุณค้ําชู     กรรมการ 
๘.   นางรัตมา ใช้ไหวพริบ    กรรมการ 
๙.   นางสาวสชีุพ จันทอง     กรรมการ 
๑๐. นางสาวละมัย กองมนต์    กรรมการ 
๑๑. นางแสงอรุณ สุ่นปาน    กรรมการ 
๑๒. นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล    กรรมการ 
๑๓. นางอนัญญา อุณหโภคา    กรรมการ 
๑๔. นางสาวพฎา พุทธสมัย    กรรมการ 
๑๕. นางกิตญา ศรีทองคํา     กรรมการ 
๑๖. นางรัตน์ศศิร์ สุนทรนิธิกุล    กรรมการ 
๑๗. นายโอฬาร วรัญญานนท ์    กรรมการ 
๑๘. นางสาวมณฑิรา พรับจนี    กรรมการ 
๑๙. นางสาวเนตรทราย ยอดพรหม   กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นางสาวรัชฎา ช่ืนเสียง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

 



 ๒

โดยให้คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ตรวจประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากเอกสาร
และหลักฐานอื่นๆ ที่อ้างถึงในการประกันคุณภาพของหน่วยงานตามวิธีการตรวจประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  

 ๒. เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานต่างๆ และแสวงหาจุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรแก่หน่วยงานที่รับตรวจ 

 ๓. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

 
 
    ประกาศ ณ วันที่   ๒๙    เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
 
                  (นางวรพร  อร่ามรักษ)์ 
           รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
            ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักงานอธิการบด ี
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคณุภาพ 

------------------- 

            ตามประกาศสํานักงานอธิการบดี  ลง วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  พ .ศ .๒๕๕๐  ไ ด้แ ต่ง ต้ั ง
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑๕ หน่วยงาน ประกาศ
สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ในหน่วยงาน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี เพิ่มเติมเป็น ๑๘ หน่วยงาน และประกาศสํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๓๐ เมษายน 
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพิ่มเติม นั้น 

เนื่องด้วยมีการเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการที่แต่งต้ังไว้หลายท่าน เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพชุดใหม่ ดังนี้  

คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ กลุ่มงานในสาํนักงานอธิการบด ี
๑.   ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี    ประธานอนุกรรมการ 
๒.   นางนิดา  ประพฤติธรรม    อนุกรรมการ 
๓.   นางช่อทิพย์  เวียงสงค์    อนุกรรมการ 
๔.   นายสวรรค์ชิด สุภาพวงษ์สกุล    อนุกรรมการ 
๕.   นางสาวสรุีย์พร คําหอม     อนุกรรมการ 
๖.   นางสาวปทุมมา ภิณโทแก้ว    อนุกรรมการ 
๗.   นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม                 อนุกรรมการและเลขานุการ 
๘.   นางสาวรชัฎา   ช่ืนเสียง     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ กองกลาง 
๑.   ผู้อํานวยการกองกลาง     ประธานอนุกรรมการ 
๒.   หัวหน้างานการประชุม     อนุกรรมการ 
๓.   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     อนุกรรมการ 
๔.   หัวหน้างานสภาข้าราชการ     อนุกรรมการ 
๕.   หัวหน้างานสารบรรณ     อนุกรรมการ 
๖.   หัวหน้างานเลขานุการผูบ้ริหาร    อนุกรรมการ 
๗.   หัวหน้างานบริหารและพธีิการ     อนุกรรมการ 
๘.   นางผกามาศ  ธนพัฒนพงศ์    อนุกรรมการ 
๙.   นางนันทาวดี จั่นบ้านโขด    อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวสุธิรา เกลี้ยงประดิษฐ ์    อนุกรรมการ 
๑๑. นางพรพิมล  เขียวขํา     อนุกรรมการ 
๑๒. นางวาสนา  เปียงต๊ะ     อนุกรรมการ 
๑๓. นางสาวอัมพร วรรณปะกาศีล    อนุกรรมการ 
๑๔. นางสาวพรทิพย์ สว่างรอด    อนุกรรมการ 
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๑๕. นางสาวอรยา พระชนีย์    อนุกรรมการ 
๑๖. นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก    อนุกรรมการ 
๑๗. นางนกภาวัลย์ ชูทอง     อนุกรรมการ 
๑๘. นางสาวสวรรยา ย้ิมมะเริง    อนุกรรมการ 
๑๙. นางสาวภัคจิรา ชุมพล     อนุกรรมการ 
๒๐. นางสาวอาธร สิทธิสาร     อนุกรรมการ 
๒๑. นางเกษร  กล้าขยัน    อนุกรรมการ 
๒๒. นางสาวนิศานาถ พิภพลาภอนันต์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๓. นายเทเวศร์  นนทะชัย    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นางสาวภัทรินทร ์ เดชะฤกษ์    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ กองการเจ้าหน้าที ่
๑.   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่    ประธานอนุกรรมการ 
๒.   หัวหน้างานบริหารงานบุคคล     อนุกรรมการ 

 ๓.   หัวหน้างานทะเบียนประวัติ     อนุกรรมการ 
๔.   หัวหน้างานพัฒนาและฝกึอบรม    อนุกรรมการ 
๕.   หัวหน้างานสวัสดิการ      อนุกรรมการ 

 ๖.   หัวหน้างานธุรการ                             อนุกรรมการ 
๗.   นางธีรวรรณ   โศภิษฐนภา    อนุกรรมการ 
๘.   นางสาวกมลธรรม เลิศอุปถัมภ์    อนุกรรมการ 
๙.   นางสาวมธุรส   กิตติพงษ์พิศาล    อนุกรรมการ 
๑๐. นายชัชรัตน์  สีน้ําเงิน     อนุกรรมการ 
๑๑. นางนิธิมา    ศรีเจริญเวช    อนุกรรมการ 

 ๑๒. นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์    อนุกรรมการ 
๑๓. นางนิตยา    คงวงศ์วาลย์    อนุกรรมการ 

 ๑๔. นางสุวรรณา   นาครุ้ง                              อนุกรรมการ 
 ๑๕. นางสาวพูนสุข   แป้นอ้อย                         อนุกรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสุนิษา  ขวัญเมือง    อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ กองกิจการนสิิต 
 ๑.   ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต       ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.   ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต (นายจิรวัฒน์ วีรังกร)  รองประธานอนุกรรมการ 
 ๓.   หัวหน้าฝา่ยบริหาร      อนุกรรมการ 
 ๔.   หัวหน้าฝา่ยกิจกรรมนิสติ     อนุกรรมการ 

๕.   หัวหน้าฝา่ยพัฒนานิสิต     อนุกรรมการ   
๖.   หัวหน้าฝา่ยวินัยนิสิต      อนุกรรมการ 

 ๗.   หัวหน้าฝา่ยแนะแนวและจัดหางาน    อนุกรรมการ 
๘.   หัวหน้าฝา่ยบริการและสวัสดิการนิสิต    อนุกรรมการ 

 ๙.   หัวหน้าศนูย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม ่  อนุกรรมการ 
 ๑๐. นางคณิศร    สัจจะธีระกุล    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. นางสาวพูมิชาติ เอียดแก้ว    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒. นางสาวศศรักษ ์ วิทย์เจริญ     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ กองคลัง 
 ๑.   ผู้อํานวยการกองคลัง      ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.   นางภูมิอุษา  ชาลีพรหม    รองประธานอนุกรรมการ 
 ๓.   นางไพเราะ  รุ่งเรือง     รองประธานอนุกรรมการ 
 ๔.   นางสาวอุษา  สุพลจร     อนุกรรมการ 
 ๕.   นางสมพศิ  ขยันโต     อนุกรรมการ 
 ๖.   นางกฤษณา  ชมภูแดง    อนุกรรมการ 
 ๗.   นางสาวจรรยา กุลบ่าง     อนุกรรมการ 
 ๘.   นางสาวฐานิตา แสงธรรมประทีป    อนุกรรมการ 
 ๙.   นางสาวพิมพ์ใจ คีรีเมฆ     อนุกรรมการ 
 ๑๐. นางสุรางค์รัตน์ ยอดสุรางค์    อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางพจนา  ต้ังสุวรรณเสมา    อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวปรียา พินิจประสพสุข    อนุกรรมการ 
 ๑๓. นางเยาวภา  เอี่ยมพุ่ม     อนุกรรมการ 
 ๑๔. นางสาวศิริขวัญ สุริยันต์     อนุกรรมการ 
 ๑๕. นางสาวกมลชนก บุญลาภ     อนุกรรมการ 
 ๑๖. นางสาวพัฑฒาภร วรสัตย์     อนกุรรมการและเลขานุการ 
 ๑๗. นางสมคดิ  ป่ินสุวรรณ    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๘. นางพัชรา  บุญโปร่ง     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ กองบริการการศึกษา 
 ๑.   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา   ประธานอนุกรรมการ 
     ๒.   หัวหน้างานธุรการ   อนุกรรมการ 
     ๓.   หัวหน้างานพัฒนาหลักสตูรและการสอน             อนุกรรมการ 
     ๔.   หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ   อนุกรรมการ 
     ๕.   หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาสื่อการสอน   อนุกรรมการ 
 ๖.   หัวหน้าศนูย์ประสานงานสหกิจศึกษา   อนุกรรมการ 
 ๗.   หัวหน้างานประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษา   อนุกรรมการ 
     ๘.   นางณัฐทลิกา   กาลมิตร     อนุกรรมการ 
 ๙.   นางสาวสริิกัญญา มณีนิล     อนุกรรมการ 
 ๑๐. นางสุฌานี  ศรีดี     อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางสาวกัญญารัตน ์ แก้วคง     อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวณัฐพร แซ่ค ู     อนุกรรมการ 
 ๑๓. นางสาวสุดธิดา มีสวัสด์ิ     อนุกรรมการ 
 ๑๔. นายบดินทร์  พูลพรรณ    อนุกรรมการ 
     ๑๕. นางสาวผณิตา   วิบูรณวงศ์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
     ๑๖. นางสาวปฐมาวดี   กุลวัฒนะไพศาล    อนุกรรมการผูช่้วยเลขานุการ 
 ๑๗. นางสาวจิราวรรณ สุริยกุล ณ อยธุยา   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๑๘. นางสาวดวงใจ   ชุ่มเชื้อ         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ กองแผนงาน 
 ๑.   ผู้อํานวยการกองแผนงาน                                          ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.   หัวหน้างานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ    รองประธานอนุกรรมการ 
 ๓.   หัวหน้างานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ     รองประธานอนุกรรมการ 
 ๔.   หัวหน้างานวางผังแม่บท  อนุกรรมการ 
 ๕.   หัวหน้างานธุรการ  อนุกรรมการ 
 ๖.   นางสาวสยาวไลย์ โชคมาเสริมกุล    อนุกรรมการ 
 ๗.   นางสาวพันธรียา   บรรจงชีพ    อนุกรรมการ 
 ๘.   นางสุชีรา    จรรยามั่น    อนุกรรมการ 
 ๙.   นางสาวณภัทร เสมอภาค    อนุกรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพรลักษณ์   ฤกษ์สมโภชน์    อนุกรรมการ 
           ๑๑. นางสาวกิ่งแก้ว   รักษ์ประศาสน ์    อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางนาฏอนงค์ บูรณสมภพ    อนุกรรมการ 
           ๑๓. นายภัทร    ภิญชวนิชย์    อนุกรรมการ 
 ๑๔. นายเกษม  โรจนวิบูลย์    อนุกรรมการ 
 ๑๕. นางอรวิน  จันทรานนท ์    อนุกรรมการ 
 ๑๖. นางสาวเกศริรินทร ์ แพทอง     อนุกรรมการ 
 ๑๗. นายคุณากร  หมั่นเพ็งยัง    อนุกรรมการ 
 ๑๘. นายสราวุฒิ  สมงาม     อนุกรรมการ 
           ๑๙. นางเกศินี    คุณค้ําชู     อนุกรรมการและเลขานุการ 
           ๒๐. นางจิรนันท์   บํารุงธรรม             อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๒๑. นางสาวประมวล ลือกระจ่าง    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ กองวิเทศสัมพันธ ์
 ๑.   ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์     ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.   นางประพิศ  แสงอรุณ    อนุกรรมการ 
 ๓.   นางหทัยทรรศ เสมชูโชติ    อนุกรรมการ 
 ๔.   นางสาวสธิุนี   สุทธิศร ี     อนุกรรมการ 
 ๕.   นางนงลักษณ์ เที่ยงธรรม    อนุกรรมการ 
 ๖.   นางรัตมา  ใช้ไหวพริบ    อนุกรรมการ 
 ๗.   นางนงนภัส   ขันทอง     อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ กองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่
 ๑.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
 ๒.   ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่  ประธานอนุกรรมการ 
 ๓.   หัวหน้างานสวนและรักษาความสะอาด    อนุกรรมการ 
 ๔.   หัวหน้างานซ่อมบํารุง      อนุกรรมการ 
 ๕.   หัวหน้างานอาคารและสถานที่     อนุกรรมการ 
 ๖.   หัวหน้างานยานพาหนะ     อนุกรรมการ 
 ๗.   หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย    อนุกรรมการ 
 ๘.   หัวหน้างานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต   อนุกรรมการ 
 ๙.   หัวหน้างานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ   อนุกรรมการ 
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 ๑๐. นางสุกัญญา  อินทอง     อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางสาวชลธิชา ล้อมวงค์     อนุกรรมการ 
 ๑๒. หัวหน้างานบริหารและธุรการ     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๓. หัวหน้าหน่วยบัญชี      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๔. นางสาวนิตยา   ขันทอง     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๕. นายศรราม   รักสกุล     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๖. นายธีระพล  เผ่าจินดา    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ ศนูย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑.   ผู้อํานวยการศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ที่ปรึกษา 
๒.   นางสาวลลิา   วุฒิวาณิชยกุล    ที่ปรึกษา 
๓.   นายสหัส  ภัทรฐิตินันท ์    ที่ปรึกษา 
๔.   นางสาวหทัยชนก   อินถา     ประธานอนุกรรมการ 
๕.   นางสาวละมัย กองมนต ์    อนุกรรมการ 
๖.   นางศิริจันทร์ แต้สกุล     อนุกรรมการ 
๗.   นางสาวนาตยา มีสมศักด์ิ    อนุกรรมการ 
๘.   นางจารุณ ี  สอนน้อย    อนุกรรมการ 
๙.   นางสาวจริาภรณ์ นุจร     อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวมณิสรา เกิดวัฒนธรรม    อนุกรรมการ 
๑๑. นายวุฒิพันธ์  พิทักษ์เนติกุล    อนุกรรมการ 
๑๒. นางสาววรรณา บุญอินทร ์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวเกศวรีย์ ดีดพิณ     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวปนัดดา    พรอนันต์รัตน์    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ สถานพยาบาล 
 ๑.   ผู้อํานวยการสถานพยาบาล     ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.   หัวหน้าฝา่ยบริหาร      อนุกรรมการ 
 ๓.   หัวหน้าฝา่ยการแพทย์     อนุกรรมการ 
 ๔.   หัวหน้าฝา่ยทันตกรรม     อนุกรรมการ 
 ๕.   หัวหน้าฝา่ยการพยาบาล     อนุกรรมการ 
 ๖.   หัวหน้าฝา่ยเภสัชกรรม     อนุกรรมการ 
 ๗.   นางเสาวรส  บุญมุสิก     อนุกรรมการและเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกนัคณุภาพ สาํนักงานตรวจสอบภายใน 
๑.   นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์    ประธานอนุกรรมการ 
๒.   นางอัจฉรา  เฮียงโฮม    อนุกรรมการ 
๓.   นางพงศ์พะงา เนตรหาญ    อนุกรรมการ 
๔.   นายชัยวัฒน์  สุทธิวิเศษ    อนุกรรมการ 
๕.   นางวรรณธนา บุญม ี     อนุกรรมการ 
๖.   นางจิตรณิีย์  หล่อวิจิตร    อนุกรรมการ 
๗.   นางสาวนันอัครวัฒน์ เทวัญประทานพร   อนุกรรมการ 
๘.   นางสาวพร้อมพรรณ รอดสวัสด์ิ    อนุกรรมการ 
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๙.   นายพงษกร  พงษ์อยู่     อนุกรรมการ 
๑๐. นางทัศรียา  มลมิตร     อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาววรรณิกา ฤกษ์เย็น     อนุกรรมการ 
๑๒. นางสาวสุชาดา ตันโชติกุล    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวภิญลดา หวังแก้ว     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานกฎหมาย 
 ๑.   ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย    ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.   นางวิภาวดี  จันทวรรณ    อนุกรรมการ 
 ๓.   นางสาวอัจฉราวรรณ  ฉัตรเวทิน    อนุกรรมการ 
 ๔.   นางสุนิสา  สมดวง     อนุกรรมการ 
 ๕.   นายญาณากร จันทวี     อนุกรรมการ 
 ๖.   นายสุรชัย  แก้ววิลัย     อนุกรรมการ 
 ๗.   นายรุ่งโรจน์  โพธ์ิสุวรรณ    อนุกรรมการ 
 ๘.   นางสาวนิสิตา คงแก้ว     อนุกรรมการ 
 ๙.   นางสาวสุกัญญา จันทสร     อนุกรรมการ 
 ๑๐. นางสิรินันท์  อุณหโภคา    อนุกรรมการและเลขานุการ  

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ หอจดหมายเหต ุ
 ๑.   ผู้อํานวยการหอจดหมายเหตุ     ที่ปรึกษา 
 ๒.   นางสาวพฎา พุทธสมัย    ประธานอนุกรรมการ 
 ๓.   นางสาวปัทมา คงศักด์ิไพบูลย์    รองประธานอนุกรรมการ 
 ๔.   นางพัชญ์สิตา อัครบดีชยานันท์    รองประธานอนุกรรมการ 
 ๕.   นายวิวัฒน์  ชูชม     อนุกรรมการ 
 ๖.   นางสาวสินิทธ์ สิทธิเสรีชน    อนุกรรมการ 
 ๗.   นางสาวรุ่งรัชณี สนิทจันทร์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๘.   นางสาวทัณฑิมา เดชโชติ     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานทรัพย์สิน 
 ๑.   รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน   ที่ปรึกษา 
 ๒.   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (รศ.นภาภรณ์ พรหมชนะ) ที่ปรึกษา 
 ๓.   ผู้ทรงคุณวุฒิ (ดร.วราภรณ์ เทพสัมฤทธ์ิพร)   ที่ปรึกษา 
 ๔.   ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน    ประธานอนุกรรมการ 
 ๕.   นางอรัญญา  อ่ําเอกกิจ    อนุกรรมการ 
 ๖.   นางสาวยุพา  ป่ินสลัก     อนุกรรมการ 
 ๗.   นางสาวจารุณี พรมแสน    อนุกรรมการ 

๘.   นายรักพงษ์  มนต์ภิรมย์    อนุกรรมการ 
 ๙.   นางกิตญา  ศรีทองคํา    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ๑๐. นางสาวเมธิยา กําลังยิ่ง     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานบริการวิชาการ 
 ๑.   ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ    ประธานอนุกรรมการ 

๒.   หัวหน้างานธุรการ      อนุกรรมการ 
๓.   หัวหน้างานบริการวิชาการ     อนุกรรมการ 
๔.   หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา    อนุกรรมการ 
๕.   หัวหน้างานพัฒนาธุรกิจ     อนุกรรมการ 
๖.   นายพิสิษฐ์  รัตนมานพสกุล    อนุกรรมการ 
๗.   นางสาวกุลวดี เตลิงคพันธ์    อนุกรรมการ 
๘.   นางทิภาภรณ์ อุตรารัชช์กิจ    อนุกรรมการ 
๙.   นางสาวเณริศา สัตโกวิท     อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวเกสนรินทร์ ทองงอก     อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวสมฤทัย พันธบุตร    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวลาภมณี รักแจ้ง     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ สํานักการกีฬา 
 ๑.   รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ    ที่ปรึกษา 
 ๒.   รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  ที่ปรึกษา 
 ๓.   ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา     ประธานอนุกรรมการ 
 ๔.   นายโอฬาร  วรัญญานนท์    รองประธานอนุกรรมการ 
 ๕.   นายมาโนช  สุวรรณศิลป์    รองประธานอนุกรรมการ 
 ๖.   นายมีลาภ  นัฏสถาพร    อนุกรรมการ 
 ๗.   นายสุทธิชัย  สุพิพัฒน์มงคล    อนุกรรมการ 
 ๘.   นายวรวุฒิ  กุลวงษ์     อนุกรรมการ 
 ๙.   นางสาวอําพร ศรียาภัย     อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายศุภศักด์ิ  เชยชุ่ม     อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางสาวนุกูล ม่วงพิทักษ์    อนุกรรมการ 

๑๒. นางพัตร์ศรัณย์ สุทธิกรกมล    อนุกรรมการ 
๑๓. นางสาวอรอนงค์ ยืนยง     อนุกรรมการ 
๑๔. นางสาวอนงค์พรรณ ขอพรกลาง    อนุกรรมการ 
๑๕. นางสาวภารุจีร์ บุญชุ่ม     อนุกรรมการ 
๑๖. นางสาวกัลยกร พลอยสุวรรณ์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาวนิปัทม์ ครองสนั่น    อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ศูนย์การศึกษานานาชาติ 
 ๑. ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานานาชาติ    ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.   รองผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานานาชาติ ฝ่ายบริหาร  อนุกรรมการ 
 ๓.   รองผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานานาชาติฝ่ายวิชาการ  อนุกรรมการ 
 ๔.   นางสาวเบญจมาศ เปรมสุข     อนุกรรมการ 
 ๕.   นายวัฒนชัย  ทองธีรภาพ    อนุกรรมการ 
 ๖.   นางสาวปิ่นใจ จิปิภพ     อนุกรรมการ 
 ๗.   นางสาวสุมะนา ปริวัตรกุล    อนุกรรมการ 




	อนุกรรมการ
	๑๒. หัวหน้างานบริหารและธุรการ     อนุกรรมการและเลขานุการ




