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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
     บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ โดยมีระบบและ
กลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี   
ในปีการศึกษา 2554 พบว่า บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.95 อยู่ในระดับดีมาก  
ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี สรุปผลได้ดังน้ี 

1. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 11 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

7 ข้อ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

5 ข้อ 5.00 

2. ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 1 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.45 4.45 
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 จากการวิเคราะห์ตนเองตามผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีจดุอ่อน 
1 ข้อ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี  

จุดแข็ง แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็ง 

- - 

จุดอ่อน แนวทางการพฒันาเพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

1. ระบบบัญชีของมหาวิทยาลัยยังไม่แล้วเสร็จ เพ่ือการ
ใช้งานที่สมบูรณ์ 

มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบบัญชีเพ่ือพร้อมรับการใช้
งาน 
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บทที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐานของสํานัก 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 

 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีมติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 

พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ในคณะกสิกรรมและสัตวบาล ถือเป็นการเร่ิมต้นการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2504 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรปริญญาโทอีก 2 สาขา คือ 
สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร และสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ในคณะเศรษฐศาสตร์และสหกรณ์ 

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2504 ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร เลขาธิการมหาวิทยาลัย ได้เชิญผู้แทน
คณะต่างๆ ร่วมพิจารณาการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการร่างข้อบังคับและร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง บัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ 
ณ นคร เป็นประธาน และอาจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี เป็นเลขานุการ ขณะที่เตรียมการจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทําหน้าที่เป็นหัวหน้าดูแลงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
อาจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี เป็นผู้ช่วย อาจารย์ชาคริต จุลกะเสวี ทําหน้าที่ด้านธุรการทั่วไป และภาควิชาในคณะท่ี
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเป็นผู้ดําเนินการเรียนการสอน 

วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยอธิการบดี มล. ชูชาติ กําภู ได้มีคําสั่งแต่งต้ัง 
ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รักษาการในตําแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
อาจารย์ ดร. สง่า สรรพศรี อาจารย์เอก คณะวนศาสตร์ เป็นรองคณบดี และอาจารย์บุญธรรม จิตต์อนันต์ อาจารย์โท 
คณะเกษตร เป็นเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

งานบัณฑิตศึกษา ได้ขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและมีการเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในคณะต่างๆ    
มากขึ้นเป็นลําดับ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 บัณฑิตวิทยาลัย ได้เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตเป็นครั้งแรก ในสาขา
ปฐพีวิทยา และในปี พ.ศ. 2521 ได้เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอีก 2 สาขา คือ สาขาพืชไร่นา และสาขากีฏวิทยา 

แรกเร่ิม สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังอยู่ ณ ปีกขวา ช้ัน 2 ของหอประชุมใหญ่ และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2520 ได้ย้ายไปยังตึก 3 (อาคารหอพักนิสิตเดิม) ปัจจุบัน คือ อาคารบรรเจิด คติการ จนกระทั่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักด์ิ พงศ์พิชญามาตย์ ซึ่งขณะน้ัน ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ขออนุมัติการก่อสร้างอาคารสํานักงานหลังใหม่ เป็นอาคาร 8 ช้ัน การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546 
และเปิดให้บริการนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยใช้ช่ือว่า 
“อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย” นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2547 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ขยายงานบริการไปยังวิทยา
เขตกําแพงแสน โดยใช้ห้องสํานักงานที่ช้ัน 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ทําการบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้บริการ
กับนิสิตที่เรียนที่วิทยากําแพงแสน 
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจุบันมีรายนามดังต่อไปนี ้

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 10 ตุลาคม พ.ศ. 2509 - 30 เมษายน พ.ศ. 2512 

ศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2513 

ศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด คติการ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2513 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เจียมไชยศรี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อุปดิสสกุล 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 

ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักด์ิ พงศ์พิชญามาตย์ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539  - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 

ศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์  14 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2547  

รองศาสตราจารย์วินัย อาจคงหาญ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน 

 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 

  
วิสัยทัศน ์

 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มและมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแกนนําในการระดมภูมิปัญญาและช้ีนําทิศทางเพื่อ
พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 
 

พันธกิจ 
 กํากับดูแล สนับสนุนและประสานงานเพ่ือให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาให้เต็มศักยภาพ
ของแต่ละสาขา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
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วัตถุประสงค ์
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนิสติระดับบัณฑิตศึกษา ใหม้ีโอกาสทํางาน/เรียน ภายใต้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เต็มศกัยภาพ 
 3.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เน้นความเป็นธรรมให้แก่บุคลากร และสร้างเสริมจิตสํานึกที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม 
 

ภารกิจหลัก 
 1.  ดูแลคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิต 
 2.  สนับสนุนคณาจารย์ในสาขาวิชา/ภาควิชา ให้มีโอกาสทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ 
 3.  ให้บริการแก่นิสิตรวดเร็วและพึงพอใจ 
 

1.3  การบรหิารงานของบัณฑติวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณบดี  
โดยมีรองคณบดี และหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ทําหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่าง ๆ นอกจากน้ี ยังมีคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมีจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานดังน้ี  

1. เพ่ือเป็นส่วนกลางในการจัดการการศึกษาขั้นบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. เพ่ือยกระดับการศึกษาของอาจารย์ นักวิชาการ และผูป้ระกอบอาชีพในสาขาต่าง ๆ 
3. เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ 

 4. เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
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คณบดบีัณฑติวิทยาลัย 

 

สํานักงานเลขานุการ 

งานบริหาร 
และธุรการ 

งานนโยบาย 
และสารสนเทศ 

งานคลัง 
และพัสดุ 

งานมาตรฐาน    
การศึกษา 

 โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
  - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร 

 - สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 - สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม 

 - สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษา 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   

รองคณบดี 
ฝ่ายบริการการศึกษา
และวิเทศสัมพันธ ์

รองคณบดี 
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายสารสนเทศ 

งานบริการ 
การศึกษา 

งานประสานงาน    
วิทยาเขต 

รองคณบดี 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการ 
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

 

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

1.4 โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑติวิทยาลัย 
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แผนภูมิอัตรากําลังบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2555 

สํานักงานเลขานุการ 
   หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย นางอัจฉรา ผ่องอุดม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3199) 
   ผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศ  Mr. Sandro Kunz 

งานบริหารและธรุการ    (17) 

ข้าราชการ 
- น.ส.นฤวรรณ สินเกิดสุข 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
(ชํานาญงาน) (2095) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
- น.ส.จนัทิมา พันธ์นิตย์ 
เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป (พ.2239) 
- นายสรวุฒ ิชนะศัตรู 
บุคลากร (พ.2527) 
 พนักงานเงินรายได ้
- นายพงษ์ศักดิ์ แก้วประพาฬ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (001) 
- น.ส.วิศกรณ์ ทองแกม 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (002) 
- น.ส.ลลิดา บริสุทธิ์    
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (025) 
- น.ส.รพีพรรณ พลายงาม   
นักประชาสัมพันธ์ (026) 
- นายสุชาติ แจ่มจันทร์ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (039)  
- นายนนท์ธิชา อินทรุณ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (042) 
- นายชลชาติ ผวิเผื่อน 
นายช่างไฟฟ้า (036) 
- นายสุวรรณ คําสอน 
 พนักงานทั่วไป (049) 
- นายพยนต์ศักดิ์ พันธ์เอี่ยม 
พนักงานขับรถยนต์ (063) 
- นายนรินทร์ แสงอุไร 
พนักงานทั่วไป (064) 
 

พนักงานราชการ 
-  -ว่าง- 
ลูกจ้างประจํา 
- นางอัมพร ฟักเส็ง 
พนักงานทั่วไป (1777) 
- นางปราณี สีนวล 
พนักงานสถานที่ (1262) 
- นายรัชพล นิรารัตน์ 
พนักงานขับรถยนต์ (1261) 
ลูกจ้างชั่วคราว 
-  น.ส.รัตนา ชุ่มชื่นดี 
พนักงานทั่วไป (5046) 

 

ข้าราชการ 
-นางพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย 
นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการ) (2285) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
-นายภาสพงศ์ จิตตะวนิช 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พ.2293) 
-นายพูนศักดิ์ ประคําทอง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พ.2294) 
พนักงานเงินรายได้ 
- น.ส.สโรชา สุพรรณพงศ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (010)  
 

ข้าราชการ 
- นางประภาพรรณ  ประยูรหงษ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการ) 
(2287) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
-  น.ส.จีรนันท์ คหะวงศ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี  (พ.151) 
- น.ส.จิราภรณ์ จิตร์แจ้ง 
นักวิชาการพัสดุ (พ.168) 
พนักงานเงินรายได้ 
- น.ส.อัจฉรา แก้วกุลศรี 
นักวิชาการเงินและบัญชี (027)  
- น.ส.สันติตา ไพรสิงห์ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (030) 

งานคลังและพัสดุ  (6) 
หัวหน้างาน  นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการพเิศษ) 
(2196) 

งานนโยบายและสารสนเทศ  (5) 
หัวหน้างาน  นางลออรตัน์  ไพรสิงห์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชํานาญการ)  
(2661) 

งานบริการการศึกษา   (12) 
หัวหน้างาน  นางสุนันท ์ ตามถิ่นไทย 
นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการ) (2093) 

งานประสานงานวิทยาเขต  (4) 
หัวหน้างาน นายมะนิด  วงษ์คลา้ย 

นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) 
(1502) 

งานมาตรฐานการศึกษา  (11) 
หัวหน้างาน  นางสมสุข  นูหาร 

นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) (3680) 
 

ข้าราชการ                              
 - นางโสภา อินทรุณ                
นักวิชาการศึกษา  
(ชํานาญการพิเศษ) (2724)  
- น.ส.ขวัญตา ช้างทอง               
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
(2094)        
 

 

พนักงานเงินรายได้ 
-  น.ส.กนกกร จีรวรางกูร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (022) 
- นายทรงพล ผดุงพล 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (024) 
- น.ส.อังคณา เผ่าชูศักดิ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (023) 
- นางจงกลณี ทองคง 
นักวิชาการศึกษา  (031) 
- น.ส.ชลิดา ล้อมวงค์ 
นักวิชาการศึกษา (032) 
- นางพรทิพย์ ฐานะกาญจน์ 
นักวิชาการศึกษา  (034) 
- นางสุรีพร พลอยศรีธรรมชาติ 
นกัวิชาการศึกษา (041) 
- นายณัฐชนน มั่นคง 
นักวิชาการศึกษา (018) 
- น.ส.อัมพวัน สังสุทธ ิ

นักวิชาการศึกษา (061) 

ข้าราชการ 
- นางศรีอุษา ปาละวธันะกุล 
นักวิชาการศึกษา  
(ชํานาญการพิเศษ) (2286) 
- น.ส.ดารณี ลักษณเกียรติ 
นักวิชาการศึกษา  
(ชํานาญการพิเศษ) (3421) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
- น.ส.จรุวรรณ์ พฤกษติกุล 
นักวิชาการศึกษา  (พ.250) 
-  น.ส.พนารัตน์ ทองหมั้น 
นักวิชาการศึกษา  (พ.376) 

 
 

 

พนักงานเงินรายได้ 
- นางเฑียรทิพย์ วังภูสิต 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (038) 
- น.ส.ธมนวรรณ ลาภจิตร ์
นักวิชาการศึกษา (016) 
- นายศิวัสว์ สงวนนวน 
นักวิชาการศึกษา  (017) 
- น.ส.กิ่งการ  คงคาเขตร 
นักวิชาการศึกษา (033) 
- น.ส.เพียงเพ็ญ หงส์ศิลา 
นักวิชาการศึกษา (020) 
- น.ส.จุไรวรรณ จันละมูน 
 นักวิชาการศึกษา  (003) 
 
 
 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- น.ส.วริศรา ร่มโพธิ์ทอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พ.1427) 
พนักงานเงินรายได ้
- น.ส.จิราภรณ์ ไพรินทร์ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  (040)  
- นายพินิจ เจนกิจณรงค์ 

 นักวิชาการศึกษา  (019) 
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ภาระหนา้ที่และความรับผดิชอบ 
สํานักงานเลขานุการ  มีหน้าที่ดูแลงานทั้ง 6 งาน  

งาน หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
งานบริหารและธุรการ - ดําเนินการด้านบริหารงานสารบรรณ การประสานงานและอํานวยการ  

งานการเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม การประชุม งานวิเทศสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์
และโสตทัศนศกึษา งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

งานคลังและพัสดุ - ดําเนินการด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารงบประมาณ ควบคุมและ
บริหารเงินทดรองราชการ จัดสรรและควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงิน
รายได้ งานพัสดุดําเนินการจัดหาและเก็บรักษาพัสดุ ลงทะเบียนทรัพย์สิน 
บํารุงรักษา จัดซื้อ-จัดจ้าง แจกจ่ายและจําหน่าย 

งานนโยบายและสารสนเทศ - ดําเนินการด้านจัดทําแผนและนโยบาย จัดทํางบประมาณ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา การวิจัยสถาบัน การจัดทําบัตรนิสิต การจัดเก็บข้อมูล เป็นหน่วยข้อมูล
สถิติทางการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยทางด้านหลักสูตร อาจารย์และนิสิตและ
งานสารสนเทศทางการศึกษา จัดทําระบบสารสนเทศ การบริการสารสนเทศ 

งานบริการการศึกษา - ดําเนินการด้านประสานงานให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์ นับต้ังแต่ 
การรับสมัคร การออกรหัสประจําตัวนิสิต งานทะเบียนนิสิต งานทะเบียนอาจารย์ 
การออกรหัสอาจารย์พิเศษ การแต่งต้ังกรรมการที่ปรึกษา ทุนการศึกษาของนิสิต 
การบริการห้องสมุด งานบริการนิสิต รับ – ส่งคําร้อง ติดตามคําร้อง ให้คําปรึกษา 
กิจกรรมของนสิิตจนสําเร็จการศึกษา 

งานมาตรฐานการศึกษา - ดําเนินการด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการหลักสตูร การตรวจแบบฟอร์ม
วิทยานิพนธ์ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบแผนการศึกษา การแต่งต้ังผู้แทนบัณฑิต  
การสอบ และการขอจบการศึกษา 

งานประสานงานวิทยาเขต - ดําเนินการด้านประสานงานการให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์ รวมถึง 
การดําเนินการขั้นตอนต่างๆ ของงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยประสานงานระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ กับบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน 
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1.5 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
รายนามผู้บรหิารบณัฑิตวิทยาลัย 

 1.  รศ.ดร.กัญจนา  ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.  ผศ.ดร.นุชนาถ  มั่งคั่ง รองคณบดีฝ่ายบริการการศกึษาและวิเทศสมัพันธ์ 
 3.  รศ.ดร.เพ็ญแข  วันไชยธนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 
 4.  รศ.ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 5.  รศ.ดร.สมชาย  นําประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
 6.  ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์  ช่ืนชม รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
 7.  นางอัจฉรา  ผ่องอุดม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลยั 
 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพบณัฑิตวิทยาลยั 
คณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 แต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คําสั่งที่ 337/2555 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีรายนามดังน้ี 
 1.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ปรึกษา 
 2.  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
 3.  รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา รองประธานกรรมการ 
 4.  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
 5.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
 6.  รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รองประธานกรรมการ 
 7.  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
 8.  หัวหน้างานนโยบายและสารสนเทศ กรรมการ 
 9.  หัวหน้างานบริการการศึกษา กรรมการ 
 10. หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา กรรมการ 
 11. หัวหน้างานคลังและพัสดุ กรรมการ 
 12. หัวหน้างานประสานงานวิทยาเขต กรรมการ 
 13. นางพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย กรรมการ 
 14. นางสาวสโรชา สุพรรณพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
 1.  พัฒนา บรหิาร และติดตามการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
 2.  จัดทําเอกสารระบบประกันคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเอง 
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คณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 แต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คําสั่งที่ 0082/2555 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 มีรายนามดังน้ี 
 1.  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  ประธานคณะทํางาน 
 2.  หัวหน้างานนโยบายและสารสนเทศ  คณะทํางาน 
 3.  หัวหน้างานบริการการศึกษา  คณะทํางาน 
 4.  หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา  คณะทํางาน 
 5.  หัวหน้างานคลังและพัสดุ  คณะทํางาน 
 6.  หัวหน้างานประสานงานวิทยาเขต คณะทํางาน 
 โดยมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบ 
 

1.6 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2554 ท่ีบัณฑิตวิทยาลยัภาคภูมิใจ 

 จัดทําโครงการทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีละ 15 ล้านบาท เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยประกอบ
วิทยานิพนธ์ เพ่ือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น   
ซึ่งจะเป็นส่วนในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

 ประชุมหารือเก่ียวกับการพัฒนาระบบ Anti-Kobpae โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย นําประเสริฐชัย คณบดีและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมหารือกับรองศาสตราจารย์ 
ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล หัวหน้าห้องปฏิบัติการ U-Know และทีมงาน เก่ียวกับการพัฒนาระบบ Anti-Kobpae      
เพ่ือตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อสรุปว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จะเป็นหน่วยงานนําร่องในการทดสอบระบบ Anti-Kobpae เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ช้ัน 3 
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

 จัดโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น และองค์การสนับสนุน
นักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 12-27 กันยายน พ.ศ. 2554 ให้นักศึกษาญี่ปุ่น 25 คน เดินทางมาทําวิจัยระยะสั้น 
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 4Th Young 
Scientist Seminar วันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และระหว่างวันที่ 1-30 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 สําหรับนิสิตไทย 10 คน เดินทางไปทําวิจัยระยะส้ัน ณ มหาวิทยาลัยยามากูชิ ประเทศญี่ปุ่น 
และนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 5th Young Scientist Seminar 
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 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 โดยได้รับเกียรติจาก  
ฯพณฯ วรวัจน์ เอ้ืออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการชุมและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“งานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ” หลังจากน้ันได้มีพิธีมอบธงสําหรับเจ้าภาพจัดการประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 การอภิปราย เรื่อง “R&D for the Well Being of Nation” และ
การนําเสนอผลงานแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ เมื่อวันที่ 6-7 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ ครั้งที่ 3/2554 โดยมี ผศ.ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น
ประธาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวเพชรา สังขะวร หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 ร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดย รศ.ดร.
กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ และ ผศ.ดร.วิชัย ลีลาวัชรมาศ 
ผู้ประสานงานโครงการ Asian Core Program (ACP) จากประเทศไทย Professor Dr.Kazunobu Matsushita 
และ Professor Dr.Mamoru Yamada ผู้ประสานงานจากญี่ปุ่น Dr.Ngo Thi Phuong Dung กรรมการ
ประสานงานจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ Associate Professor Dr.Manichanh Sayavong 
กรรมการประสานงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าพบ ฯพณฯ Nguyen Quan รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ เมืองฮานอย เพ่ือเจรจาความร่วมมือทาง
วิชาการ และการร่วมทุนสนับสนุนโครงการ Core to Core Program (CCP): Advanced Research Networks 
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2561) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างนักวิชาการจากประเทศไทย ญี่ปุ่น 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6-7 
มีนาคม พ.ศ. 2555 

 ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
(DSI) โดยมีนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และ รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์เป็นประธานในพิธี เพ่ือพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งสร้างหลักสูตรการเรียนนิติวิทยาศาสตร์
พัฒนาและสร้างบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

 ร่วมประชุมนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มประเทศ ASEAN Plus Three โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร.กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เข้าร่วมประชุม ASEAN Plus Three Graduate Research Congress ครั้งที่ 1 ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่ 1/2555 และประชุม The 1st Forum of the 
Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม The Empress 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
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 เป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (นนทรีเกมส์) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บัณฑิตมีความเพียบพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระดับ
บัณฑิตศึกษาในระดับประเทศ และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากทั่วประเทศ  โดยได้รับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
เป็นประธานในพิธีเปิด มีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 19 สถาบัน จํานวน 1,600 คน แบ่งเป็น 11 ชนิดกีฬา 
เมื่อวันที่ 6-7 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  

 

1.7 ข้อมูลสถิติ  

1.7.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

8,098,000 8,094,832 3,168 7,278,000 7,277,980 20 7,748,900 7,748,900 0 
 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

25,135,064 17,153,226 7,981,838 28,844,227 18,393,041 10,451,186 32,210,874 20,917,862 11,293,012 

รวม 33,233,064 25,248,058 7,985,006 36,122,227 25,671,021 10,451,206 39,959,774 28,666,762 11,293,012 

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 

รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน (เงินรายได้+เงินงบประมาณ) 33,233,064 36,122,227 39,959,774 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 232,321 466,393 790,678 

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน 24,371,681 24,396,265 27,742,565 

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 876,377 1,274,756 924,197 

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 593,376 1,293,349 4,415,693 

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร  

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใช้เงินพัฒนาวิชาการ+เงินรายได้) 

543,439 456,970 545,889 

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ  
(ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเป็นส่วนหนึ่งของค่าครุภัณฑ์) 

452,557 479,838 519,196 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 7,985,006 10,451,206 11,293,012 

สินทรัพย์ถาวร (เงินรายได้+เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินบริจาค) 48,455,471 45,556,412 42,159,643 

 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
 

 

1133  
 

  

 รายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1. เงินค่าบํารุงการศึกษา 11,267,626 1. งบบุคลากร 5,751,103 

2. เงินค่าหน่วยกิต 335,498 2. งบดําเนินงาน 10,253,122 

3. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,613,064 3. งบลงทุน 924,197 

4. เงินจัดสรรโครงการภาคพิเศษ 4,858,948 4. งบอุดหนุน 3,979,709 

5. เงินรายได้จากการบริหารงาน 663,171 5. งบอ่ืนๆ 9,731 

6. เงินโครงการพัฒนาวิชาการ 790,678   

7. เงินรายได้อ่ืน ๆ 681,889   

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 32,210,874 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 20,917,862 

 1.7.2 จํานวนบุคลากร 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2553 2554 

1.  นักวิจัย - - 

2.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 57 56 

3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมร่วมลาศึกษาต่อ) 57 56 

4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - - 

5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 57 56 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ตําแหน่งทางวิชาการ 
บุคลากรไม่รวมลา บุคลากรท่ีลา บุคลากรท้ังหมดรวมลา 

2552 2553 2554 2552 2553 2554 2552 2553 2554 

-  แรงงาน 6 6 7 - - - 6 6 7 

-  ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 49 49 40 - - - 49 49 40 

-  ชํานาญการ - - 4 - - - - - 4 

-  ชํานาญการพิเศษ  6 6 6 - - - 6 6 6 

รวมทั้งหมด 61 61 57 - - - 61 61 57 

คุณวุฒิการศึกษา          

-  ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 14 15 15 - - - 14 15 15 

-  ระดับปริญญาตรี 31 28 26 - - - 31 28 26 

-  ระดับปริญญาโท 16 18 16 - - - 16 18 16 

-  ระดับปริญญาเอก - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 61 61 57 - - - 61 61 57 

   

ลําดับ ระยะเวลาการทํางาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) ตําแหน่งทางวิชาการ (คน) 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม (คน) ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ ชํานาญการ เชี่ยวชาญ รวม (คน) 

1 9 เดือน ข้ึนไป 24 16 - 40 34 6 - 40 

2 6-9 เดือน 2 - ‐  2 2 - - 2 

3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - 

4 ลาศึกษาต่อ  - - - - - - - - 

5 รวมท้ังหมด 26 16 - 42 36 6 - 42 

6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 25 16 - 41 35 6 - 41 
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 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2554 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หน่วย : ครั้ง 

หน่วยงาน ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ รวม 

สํานักงานเลขานุการ 4 1 2 2 9 

งานบริหารและธุรการ 12 2 17 17 48 

งานคลังและพัสดุ 8 3 6 6 23 

งานนโยบายและสารสนเทศ 9 3 5 5 22 

งานบริการการศึกษา 9 - 12 12 33 

งานมาตรฐานการศึกษา 7 - 11 11 29 

งานประสานงานวิทยาเขต 2 3 4 4 13 

รวม 51 12 57 57 177 

 ข้อมูลประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน 
หน่วย : โครงการ 

รายการ จํานวน 

1.  โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร 1 

2.  โครงการเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 1 

3.  ประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน ส่วนกลาง  28 
3.1 สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล   
3.2 โครงการฝกึอบรมบุคลากร เรื่อง การพัฒนาคุณภาพตนเอง  
3.3 สัมมนาการสร้างสรรค์ธุรกิจแนวใหม่ด้วยเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวต้ิง  
3.4 โครงการวิพากษ์ร่างรายงานประกันคุณภาพ  
3.5 การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
3.6 โครงการฝึกอบรมหลักสตูรเชิงปฏิบัติการสื่อดิจิทัล จากโปรแกรม Adobe 

Captivate 3  
 

3.7 วันอนุรักษพ์ลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3.8 โครงการจดัทําข้อกําหนดเพ่ือพัฒนาระบบลงทะเบียนเรียนและการจัดการ

เรียนการสอน 
 

3.9 โครงการฝกึอบรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือนําระบบบริหารทรัพยากร 
 องค์การสู่การปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

3.10 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Routine to Research”  
3.11 โครงการสัมมนาเครือขา่ยเก่ียวกับงานบริหารงานบุคคล ครั้งที ่1/2555  
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รายการ จํานวน 

3.12 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน” 

 

3.13 ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์  
3.14 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลวิธีการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศขององค์กร 

โดยใช้ TQM” 
 

3.15 กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี พ.ศ. 2555  
3.16 สมัมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวิเคราะหร์ายการค้าและบันทึกบัญชี ปี พ.ศ. 2554  
3.17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง”  
3.18 โครงการประชาพิจารณ์การจัดทําร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
 (พ.ศ. 2555 - 2558) 

 

3.19 การเขียนการประเมินตนเองอย่างมืออาชีพด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด  
3.20 สัมมนาการดําเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ  
3.21 การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพด้วยเอ๊กเซลล ์  
3.22 การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยภาษาอังกฤษ  
3.23 โครงการสัมมนาเครือขา่ยระบบทะเบียนนิสิต ประจาํปี พ.ศ. 2555  
3.24 โครงการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่เทคนิคประจําหน่วยงานเพ่ือใช้งานใน

ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 
 

3.25 การพัฒนาบุคลากรคณะ เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเชียน  
3.26 ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
3.23 โครงการสัมมาทฐิิศูนย์การศึกษานานาชาติ  
3.27 ประชุมผูป้ระสานงานการหักเงินได้รายเดือนของหน่วยงาน  
3.28 โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจําปี พ.ศ. 2555  

รวม 30 
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1.7.3 งานบรกิารวิชาการ (เนน้การบริการสังคม การเพิม่ประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลสํานักงาน
บริการวิชาการ) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี 
มารับบริการ/ผู้ขอรับบริการ 

ช่ือแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชน
ท่ีสนับสนุน
โครงการ 

หัวหน้า
โครงการ 

รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

1. โครงการพัฒนาวิชาการ นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- โครงการพัฒนา
วิชาการ 

รองคณบดี
ฝ่าย 

วิชาการ 

2,819,744 

2. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
(The Graduate Student English 
Conversation Classes) 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

3. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ 
(Workshop on English Academic Writing) 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

4. การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (The Class on 
English Abstract Writing)  

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

5. การเตรียมความพร้อมการสอบ TOEFL  (TOEFL 
Preparation) 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

6. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์(Workshop on English Email 
Writing) 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

7. การให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ ์
บทความวิจัย โครงการวิจัย และบรกิารอื่นๆ 
(ภาษาอังกฤษ) 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

8. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
ภาษาอังกฤษแบบปากเปล่าสําหรับนิสิตระดับ
ปริญญาเอก (English Oral Exam Practice for 
Doctoral Degree Students) 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

9. โครงการ Brown Bag Seminar นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

10. โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
 
 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 
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โครงการ/กิจกรรม 

หน่วยงานท่ี 
มารับบริการ/ผู้ขอรับบริการ 

ช่ือแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชน
ท่ีสนับสนุน
โครงการ 

หัวหน้า
โครงการ 

รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

11. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สูส่ากล  

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

12. โครงการแลกเปลีย่นนิสิตระดับบณัฑิตศึกษาไทย-
ญี่ปุ่น ครั้งท่ี 1 และการจดัประชุมวชิาการ
นานาชาตินักวจิัยรุ่นเยาว์ ครัง้ท่ี 4 (The 4th 
Young Scientists Seminar) 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

- 

13. The Training on English Abstract Writing นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งาน
ประสานงาน
วิทยาเขต 

- 

14. Workshop on English Email Writing นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งาน
ประสานงาน
วิทยาเขต 

- 

15. English International Express: Elementary 
and Advanced 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งาน
ประสานงาน
วิทยาเขต 

- 

16. โครงการการใหร้างวัลเกียรติยศแก่ผูส้ําเรจ็
การศึกษาท่ีมผีลการศึกษาดีเด่น ประจําปี
การศึกษา 2553 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

- 

17. โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับชาติ/นานาชาติ 
สายวิทยาศาสตร์ 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

- 

18. โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการระดับชาติ/นานาชาติ 
สายวิทยาศาสตร์สงัคม 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

- 

19. โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ ์ประจําป ี
2554 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

- 

20. โครงการการใหร้างวัลเกียรติยศแก่นิสิตท่ีได้รบั
รางวัลระดับชาติ/นานาชาต ิ
ประจําปกีารศึกษา 2553 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

- 

21. โครงการผลงานวทิยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี
การศึกษา 2553 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

- 

22. โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สําหรบันิสิต
ปริญญาเอก ประจําปงีบประมาณ 2554 

นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- งบประมาณเงิน
รายได ้

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

- 

 รวม     2,819,744 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ  23  30  21  

จํานวนคนที่ได้รับบริการ  1,321  1,429  1,201 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท)  232,321  466,393  4,747,987 

มูลค่า (บาท)  593,376  1,293,349  4,415,693 

1.7.4 การบริหารและการจัดการ 

รายการ 
ปีการศึกษา 

2552 2553 2554 

จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

- - - 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ 

- - - 

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ 

- - - 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

61 57 57 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพในประเทศ 

58 57 57 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

3 0 0 

จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ด้านอ่ืนๆ - - - 

จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับนานาชาติ 

- - - 

- ด้านการวิจัย - - - 

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - - 

- ด้านอ่ืนๆ - - - 

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภา
มหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 

3.83 4.28 4.29 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
 

 

2200  
 

  

1.7.5  ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสาํเรจ็ 3 อันดับแรก  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2552 1. รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่3  
 รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภท C รางวัลคุณภาพการให้บริการ/แนวปฏิบัติที่ดี  
 “การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย” 

2553 1. รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน  
 รางวัลชมเชย ประเภทรายกระบวนงาน 
 “กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริการสู่ความเป็นเลศิด้วยระบบ WRTS”  
 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
2. รางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4  
 รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทรางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  
 “การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย” 

2554 1. ระบบตรวจสอบปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา KU Graduate Checking System (KU-GDCS) 

1.7.6  นสิิต 

 จํานวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน (เปรียบเทียบ 3 ปี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 
ประกาศนียบัตรบณัฑิต(รวม) 3 18 21 24 75 99 - 27 27 

- หลักสูตรภาษาไทย 3 18 21 24 75 99 - 27 27 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาโท (รวม) 3,742 6,119 9,861 3,798 6,381 10,179 3,894 5,862 9,756 

- หลักสูตรภาษาไทย 3,687 5,922 9,609 3,750 6,199 9,949 3,863 5,739 9,602 

- หลักสูตรนานาชาติ 55 197 252 48 182 230 31 123 154 

ปริญญาเอก (รวม) 1,127 364 1,491 1,250 392 1,642 1,350 412 1,762 

- หลักสูตรภาษาไทย 1,061 350 1,411 1,172 375 1,547 1,253 396 1,649 

- หลักสูตรนานาชาติ 66 14 80 78 17 95 97 16 113 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 4,872 6,501 11,373 5,072 6,848 11,920 5,244 6,301 11,545 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 4,751 6,290 11,041 4,946 6,649 11,595 5,116 6,162 11,278 

- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 121 211 332 126 199 325 128 139 267 

 

 

 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
 

 

2211  
 

  

 จํานวนนิสิตใหม่ (เปรียบเทียบ 3 ปี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ประกาศนียบัตรบณัฑิต(รวม) 3 18 21 24 75 99 - 27 27 

- หลักสูตรภาษาไทย 3 18 21 24 75 99 - 27 27 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - - 

ปริญญาโท (รวม) 1,189 2,577 3,766 1,154 2,512 3,666 1,142 2,206 3,348 

- หลักสูตรภาษาไทย 1,163 2,513 3,676 1,145 2,469 3,614 1,125 2,160 3,285 

- หลักสูตรนานาชาติ 26 64 90 9 43 52 17 46 63 

ปริญญาเอก (รวม) 266 93 359 265 70 335 252 58 310 

- หลักสูตรภาษาไทย 256 90 346 243 66 309 226 58 284 

- หลักสูตรนานาชาติ 10 3 13 22 4 26 26 - 26 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,458 2,688 4,146 1,443 2,657 4,100 1,394 2,291 3,685 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 1,422 2,621 4,043 1,412 2,610 4,022 1,351 2,245 3,596 

- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 36 67 103 31 47 78 43 46 89 

หมายเหตุ : - อ้างอิงจากการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552, 2553 และ 2554 

 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (เปรียบเทียบ 3 ปี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ประกาศนียบัตรบณัฑิต(รวม) 4 18 22 24 72 96  - 30 30 

- หลักสูตรภาษาไทย 4 18 22 24 72 96 -  30 30 

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - -  -   - 

ปริญญาโท (รวม) 892 2,169 3,061 810 2,428 3,238 790 2,192 2,982 

- หลักสูตรภาษาไทย 871 2,128 2,999 781 2,378 3,159 782 2,154 2,936 

- หลักสูตรนานาชาติ 21 41 62 29 50 79 8 38 46 

ปริญญาเอก (รวม) 87 19 106 113 25 138 104 26 130 

- หลักสูตรภาษาไทย 80 19 99 102 25 127 97 23 120 

- หลักสูตรนานาชาติ 7   7 11   11 7 3 10 

รวมทั้งหมดทุกระดับ 983 2,206 3,189 947 2,525 3,472 894 2,248 3,142 

- รวมหลักสูตรภาษาไทย 955 2,165 3,120 907 2,475 3,382 879 2,207 3,086 

- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 28 41 69 40 50 90 15 41 56 

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันที ่26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
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1.7.7.  หลักสตูรและโครงการภาคพิเศษ ระดับบณัฑิตศึกษา 

 หลักสูตร 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ประกาศนียบตัรบัณฑิต (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 
- หลักสูตรนานาชาติ 

7 
6 
1 

3 
2 
1 

1 
1 
- 

ปริญญาโท (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 
- หลักสูตรนานาชาติ 

160 
144 
16 

158 
143 
15 

160 
144 
16 

ปริญญาเอก (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 
- หลักสูตรนานาชาติ 

74 
64 
10 

76 
65 
11 

81 
70 
11 

รวมทั้งหมดทกุระดับ 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 

241 
214 
27 

237 
210 
27 

242 
215 
27 

 โครงการภาคพิเศษ 

โครงการ ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 

ประกาศนียบตัรบัณฑิต (รวม) 
- โครงการภาคภาษาไทย 
- โครงการนานาชาติ 

2 
2 
- 

2 
2 
- 

1 
1 
- 

ปริญญาโท (รวม) 
- โครงการภาคภาษาไทย 
- โครงการนานาชาติ 

80 
72 
8 

81 
74 
7 

83 
74 
9 

ปริญญาเอก (รวม) 
- โครงการภาคภาษาไทย 
- โครงการนานาชาติ 

17 
14 
3 

18 
14 
4 

18 
14 
4 

รวมทั้งหมดทกุระดับ 
- รวมโครงการภาคภาษาไทย 
- รวมโครงการนานาชาติ 

97 
88 
11 

101 
90 
11 

102 
89 
13 
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1.7.8  การตีพิมพ์ผลงานวิทยานพินธ ์

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ส่วนราชการทุกหน่วยงานจะต้องจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ           
ซึ่งประกอบด้วย การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ การเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนและการลงนามคํารับรองปฏิบัติราชการ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กับเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา และบัณฑิตวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในมิติที่ 1 มิติด้าน
ประสิทธิผล ตัวช้ีวัด 4.1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัยและได้ดําเนินการตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
แต่ละปี นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 - 2554 โดยได้รับเกณฑ์การให้คะแนนในระดับ 5 มาโดยตลอด 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(หน่วย : ครั้ง) 

รายการ 
ปี พ.ศ. 

  2551  2552 2553 2554 
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ  65  100  92  149 

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  405  465  451  446 

เสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ  46  76  73  86 

เสนอในที่ประชุมระดับชาติ  347  436  518  529 

รวมทั้งหมด  863 1,077  1,134  1,210 

คิดเปน็ร้อยละของผูส้ําเร็จการศึกษาสายทีมี่วิทยานิพนธ ์
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

68.28 87.07  94.50  97.58 
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1.7.9  การขึน้ทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548  ได้แบ่งอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
 1.  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจํา หมายถึง อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ทั้งที่เป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 
 2.  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่ เป็นอาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่ไม่ได้สังกัด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรืออาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจําที่ขึ้นทะเบียนต่างสาขาวิชา 
 ในปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) มีอาจารย์ที่ขึ้นทะเบียน
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ประจํา จํานวน 129 ท่าน และประเภทอาจารย์พิเศษ จํานวน 207 ท่าน 
รวมทั้งสิ้น 336 ท่าน (นับตามจํานวนที่ขึ้นทะเบียน/สาขาวิชา) ดังตาราง 

 จํานวนและประเภทของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน ในปีการศึกษา 2554                
จําแนกตามรายเดือนและวิทยาเขต 

หน่วย : คน 
เดือน/พ.ศ. 

วิทยาเขต 
อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ 

รวมทั้งสิ้น 
บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา สกลนคร สุพรรณบรุ ีสถาบันสมทบ รวม บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา สกลนคร รวม 

มิถุนายน 2554 9 5 - - - - 14 15 - - - 15 29 

กรกฎาคม 2554 11 2 - - - - 13 26 1 - - 27 40 

สิงหาคม 2554 15 1 - - - - 16 23 - - - 23 39 

กันยายน 2554 4 1 - - - - 5 16 1 - - 17 22 

ตุลาคม 2554 2 - - - 1 9 12 10 2 - 1 13 25 

พฤศจิกายน 2554 - - - - - - - - - - - - - 

ธันวาคม 2554 4 - 3 1 - - 8 8 - 1 2 11 19 

มกราคม 2555 14 4 1 - - 1 20 12 - - - 12 32 

กุมภาพันธ ์2555 11 - 2 3 - 2 18 29 - 1 - 30 48 

มีนาคม 2555 9 6 - 1 - - 16 25 3 - - 28 44 

เมษายน 2555 1 - - - - - 1 19 1 - - 20 21 

พฤษภาคม 2555 3 2 1 - - - 6 11 - - - 11 17 

รวมทัง้สิน้ 83 21 7 5 1 12 129 194 8 2 3 207 336 
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 ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอาจารย์บัณฑิตประเภทอาจารย์ประจํา จํานวน 
1,653 ท่าน และประเภทอาจารย์พิเศษ จํานวน 5,917 ท่าน รวมทั้งสิ้น 7,570 ท่าน ดังตาราง 

 ข้อมูลอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ จําแนกตามคณะและวิทยาเขต   
  หน่วย : คน 

คณะ 
วิทยาเขต 

อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ 
รวมทั้งสิ้น บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา สกลนคร สุพรรณ สถาบัน

สมทบ 
รวม บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา สกลนคร รวม 

โครงการสหวิทยาการระดับบณัฑิตศึกษา - 1 - - - - 1 217 35 - - 252 253 

คณะเกษตร 125 109 - - - - 234 834 231 - - 1,065 1,299 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร - - - 18 - - 18 - - - 11 11 29 

คณะบริหารธุรกิจ 54 - 3 4 - - 61 132 - 2 10 144 205 

คณะประมง 61 - - - - - 61 259 - - - 259 320 

คณะมนษุยศาสตร์ 67 - - - - - 67 138 - - - 138 205 

คณะวนศาสตร์ 66 - - - - - 66 333 - - - 333 399 

คณะวิทยาการจัดการ - - 13 - - - 13 - - 1 - 1 14 

คณะวิทยาศาสตร์ 251 - - - - - 251 906 - - - 906 1,157 

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - 14 - - - - 14 24 30 - - 54 68 

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ - - - 6 - - 6 - - - - - 6 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 262 45 17 - - - 324 775 32 2 - 809 1,133 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ - 52 - - - - 52 12 77 - - 89 141 

คณะศึกษาศาสตร์ 111 - - - - - 111 499 - - 6 505 616 

คณะศึกษาศาสตร์และ พัฒนศาสตร์ - 24 - - - - 24 2 30 - - 32 56 

คณะเศรษฐศาสตร์ 81 - 3 - - - 84 296 - 1 - 297 381 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 24 - - - - - 24 65 - - - 65 89 

คณะสังคมศาสตร์ 49 - - - - - 49 471 - - - 471 520 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 48 33 - - - - 81 96 27 - - 123 204 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 86 - - - - - 86 284 - - - 284 370 

วิทยาลัยส่ิงแวดล้อม 8 - - - - - 8 79 - - - 79 87 

โครงการจัดต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี - - - - 6 - 6 - - - - - 6 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ - - - - - 12 12 - - - - - 12 

รวมทั้งสิ้น 1,293 278 36 28 6 12 1,653 5,422 462 6 27 5,917 7,570 

หมายเหตุ : - อาจารย์บัณฑิตประเภทอาจารย์พิเศษ สามารถขึ้นทะเบียนได้มากกว่า 1 สาขาวิชา 
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1.7.10  ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย    

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการจัดหาทุนอุดหนุนการศึกษา 
และทุนค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน            
ในปีการศึกษา 2554 มีดังน้ี 

 

ชื่อทุน 

ป ี2553 ป ี2554 

จํานวนทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

แหล่งทุนภายใน     

1. ทุนผู้ช่วยสอน (ภาคต้น-ภาคปลาย)  69  584,000  58  488,000 

2. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์  36  580,000  35  550,000 

3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
   เพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 

 82 15,000,000  93  15,760,000 

แหล่งทุนภายนอก     

4. ทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสร    6  72,000  6  72,000 

5. ทุนสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
   (สวทช.)  

 44  9,101,266
  

 13 * 

6. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา (วช.)  25  3,202,000  27  4,326,380 

รวม  262 28,539,266  232 21,196,380 

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 * จ่ายทุนโดยตรงให้นิสิต 
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1.7.11  ทุนสนับสนนุการนาํเสนอผลงานวิจัย  

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมให้คณาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา มีการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ 
และมีการกระตุ้นให้มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนในปีการศึกษา 2554 มีดังน้ี 

 

ชื่อทุน 

ป ี2553 ป ี2554 

จํานวนทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า 
    ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

97  815,000  127 1,050,000 

2. ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า 
    ของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 

30  300,000  49 490,000 

3. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
    ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

24  240,000  13 260,000 

รวม 151  1,355,000  189 1,800,000 
หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

1.7.12  ความพึงพอใจในการบริการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา       
ต่อการให้บริการการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยศึกษาจากผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา 
2551-2553 ซึ่งในปีการศึกษา 2554 พบว่า ผู้สําเร็จการศึกษามีระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.26 (จากคะแนนเต็ม 
5 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 85.19 

 ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 

ปีการศึกษา ร้อยละ 

2551 87.00 

2552 83.00 

2553 83.14 

2554 85.19 

 ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
จากกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) 

ปีการศึกษา ร้อยละ 

2553 93.11 

2554 95.21 
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1.7.13  บริการนิสิต  

 การรับคําร้อง วิทยาเขตบางเขน 
หน่วย : รายการ 

เดือน/ปี คําร้องทั่วไป ใบคะแนน/ แต่งตั้งคณะ แผนการเรียน สอบประมวล โครงการ สอบสมัภาษณ์ ตรวจ รวม

หนังสือรับรอง กรรมการ ความรู้ วิทยานพินธ์ ขั้นสุดท้าย วพ. 01, 02

มิ.ย. 2554 1,511 1006 865 406 178 221 45 148 4,380

ก.ค. 2554 843 449 786 389 208 168 53 44 2,940

ส.ค. 2554 702 305 423 213 140 214 134 80 2,211

ก.ย. 2554 627 336 449 256 156 251 391 156 2,622

ต.ค. 2554 666 153 267 153 238 223 73 361 2,134

พ.ย. 2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ธ.ค. 2554 809 241 268 222 214 238 59 215 2,266

ม.ค. 2555 1129 343 288 380 231 142 79 78 2,670

ก.พ. 2555 791 305 309 370 326 183 167 103 2,554

มี.ค. 2555 948 304 408 313 1,069 164 578 219 4,003

เม.ย. 2555 1036 235 389 328 943 124 937 635 4,627

พ.ค. 2555 982 417 245 115 628 119 25 705 3,236

รวม 10,044 4,094 4,697 3,145 4,331 2,047 2,541 2,744 33,643

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม พพ..ศศ. . 2555  
 

 การติดตามคําร้อง วิทยาเขตบางเขน 
หน่วย : รายการ 

เดือน/ปี คําร้องทั่วไป ใบคะแนน/ แต่งตั้งคณะ แผนการเรียน สอบประมวล โครงการ สอบสัมภาษณ์ ตรวจ รวม

หนังสือรับรอง กรรมการ ความรู้ วิทยานพินธ์ ขั้นสุดท้าย วพ. 01, 02

มิ.ย. 2554 1,000 707 516 237 133 194 30 249 3,066

ก.ค. 2554 750 368 661 338 164 166 42 39 2,528

ส.ค. 2554 650 293 429 258 155 204 74 75 2,138

ก.ย. 2554 600 194 253 163 116 233 312 157 2,028

ต.ค. 2554 650 131 304 149 88 190 70 601 2,183

พ.ย. 2554 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ธ.ค. 2554 750 202 186 103 112 201 42 216 1,812

ม.ค. 2555 1100 290 244 259 168 188 61 106 2,416

ก.พ. 2555 750 281 350 266 186 167 120 125 2,245

มี.ค. 2555 900 231 326 233 211 172 445 218 2,736

เม.ย. 2555 950 206 279 231 204 132 742 672 3,416

พ.ค. 2555 900 205 169 132 177 95 33 763 2,474

รวม 9,000 3,108 3,717 2,369 1,714 1,942 1,971 3,221 27,042

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
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 การรับคําร้อง วิทยาเขตกําแพงแสน 

หน่วย : รายการ 

เดือน/ปี คําร้องทั่วไป ใบคะแนน/ แต่งต้ังคณะ แผนการเรียน สอบประมวล โครงการ สอบสัมภาษณ์ ตรวจ รวม

หนังสือรับรอง กรรมการ ความรู้ วิทยานิพนธ์ ข้ันสุดท้าย วพ. 01, 02

มิ.ย. 2554 37 94 85 87 26 13 1 2 345

ก.ค. 2554 83 33 42 38 18 12 2 1 229

ส.ค. 2554 75 30 25 13 18 16 13 2 192

ก.ย. 2554 60 22 24 18 11 22 49 13 219

ต.ค. 2554 95 17 28 16 59 31 0 48 294

พ.ย. 2554 55 34 19 10 15 30 2 3 168

ธ.ค. 2554 86 51 28 27 35 35 3 13 278

ม.ค. 2555 77 106 23 28 51 11 11 7 314

ก.พ. 2555 68 79 32 38 41 16 11 14 299

มี.ค. 2555 62 39 52 57 45 26 81 14 376

เม.ย. 2555 106 43 12 22 15 17 89 41 345

พ.ค. 2555 93 40 8 13 8 6 2 73 243

รวม 897 588 378 367 342 235 264 231 3,302

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 01:28 PM 

 

 การติดตามคําร้อง วิทยาเขตกําแพงแสน 

หน่วย : รายการ 

เดือน/ปี คําร้องทั่วไป ใบคะแนน/ แต่งต้ังคณะ แผนการเรียน สอบประมวล โครงการ สอบสัมภาษณ์ ตรวจ รวม

หนังสือรับรอง กรรมการ ความรู้ วิทยานิพนธ์ ข้ันสุดท้าย วพ. 01, 02

มิ.ย. 2554 28 94 78 85 26 12 1 2 326

ก.ค. 2554 65 24 39 35 18 10 2 1 194

ส.ค. 2554 60 28 24 12 18 15 13 2 172

ก.ย. 2554 51 22 20 15 11 21 49 13 202

ต.ค. 2554 86 17 25 14 59 29 0 48 278

พ.ย. 2554 47 33 18 13 15 30 2 3 161

ธ.ค. 2554 65 48 26 25 35 32 3 13 247

ม.ค. 2555 49 98 22 26 51 10 11 7 274

ก.พ. 2555 56 65 30 34 41 14 11 14 265

มี.ค. 2555 48 35 48 55 45 23 81 14 349

เม.ย. 2555 98 40 12 20 15 17 89 41 332

พ.ค. 2555 78 37 7 11 8 6 2 73 222

รวม 731 541 349 345 342 219 264 231 3,022

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 01:28 PM 
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1.7.14  บริหารและธุรการ 

 สารบรรณ 

รายการ จํานวน 

หนังสือรับเข้า  14,453 เรื่อง 

หนังสือส่งออก  6,847 เรื่อง 

คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย  2,283 เรื่อง 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  100 เรื่อง 

รับเล่มวิทยานิพนธ์  6,861 เล่ม 

รับซีดีวิทยานิพนธ์  10,163 แผ่น 

ส่งเล่มวิทยานิพนธ์  3,736  เล่ม 

ส่งซีดีวิทยานิพนธ์  5,147 แผ่น 
 

 การเจ้าหน้าที่ 

หน่วย : ครั้ง 

รายการ จํานวน 

การสรรหา  บรรจุ  บุคลากร  7 

การจัดทําแฟ้มประวัติบุคลากร 57 

ดําเนินการด้านประกันสังคมของพนักงานเงินรายได้และลูกจา้งช่ัวคราว 14 

ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา                                                     57 

จัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา   2 

จัดทําข้อมูลการเลื่อนค่าจ้างพนักงาน/ลูกจ้างช่ัวคราว  1 

ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานเงินรายได้  5 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน/ต่อสัญญาจ้างพนักงาน  1 

การขอตําแหน่งชํานาญการ  1 

เพ่ิมคุณวุฒิข้าราชการ/พนักงาน  2 

การบันทึกข้อมูลของบุคลากรลงในฐานข้อมูล                                               57 

ร่าง/พิมพ์บันทึก/เอกสารต่างๆ ส่งหน่วยงานภายใน-ภายนอก                            180 

ตรวจสอบวันลา   เก็บเอกสารใบลาเข้าแฟ้ม                                                150 

สรุปส่งบัญชีงบเดือนของบุคลากรให้มหาวิทยาลัย   1 
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 ยานพาหนะและอาคารสถานที่ 
หน่วย : ครั้ง 

รายการ จํานวน 

การใช้ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ 260 
การให้เช่าห้องประชุม    6 
การใช้รถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย 158 
การใช้รถยนต์ภายนอกมหาวิทยาลัย 170 

รวม 594 

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หน่วย : ครั้ง/ปี 

รายการ จํานวน 
วิทยาเขตบางเขน 13 
- กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
- โครงการกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 (นนทรีเกมส์)  
- โครงการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในประเพณีสงกรานต์  
- กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
- วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ประจําปี  
- วันพระราชทานปริญญาบัตร  
- วันเฉลมิพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  
- กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ   
- กิจกรรมวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย  
- กิจกรรมสัมมนาบุคลากร  
- วันเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
- กิจกรรมวันขึน้ปีใหม ่  
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หน่วย : ครั้ง/ปี 

รายการ จํานวน 
วิทยาเขตกําแพงแสน 12 
- กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  
- กิจกรรมพิธีหล่อและแห่เทียนจํานําพรรษา  
- กิจกรรมงานปลุกข้าววันแม่เก็บเก่ียววันพ่อ  
- กิจกรรมขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการ  
- กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี  
- กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  
- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
- กิจกรรมแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน  
- กิจกรรมอนุรกัษ์วัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต์   
- กิจกรรมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จ 
  พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

 

- กิจกรรมพิธีรับขวัญข้าว  
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 วิเทศสัมพันธ์ 

รายการ จํานวน 

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

1. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
    (The Graduate Student English Conversation Classes) 

3 ครั้ง 

2. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ  
   (Workshop on English Academic Writing) 

1 ครั้ง 

3. การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (The Class on English Abstract Writing) 1 ครั้ง 

4. การเตรียมความพร้อมการสอบ TOEFL (TOEFL Preparation) 1 ครั้ง 

5. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  
   (Workshop on English Email Writing) 

1 ครั้ง 

6. การให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย โครงการวิจัย  
    และบริการอื่นๆ (ภาษาอังกฤษ) 

 189 ฉบับ 

7. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบภาษาอังกฤษแบบปากเปล่าสําหรับ 
    นิสิตระดับปริญญาเอก  
    (English Oral Exam Practice for Doctoral Degree Students) 

1 ครั้ง 

8. โครงการ Brown Bag Seminar 1 ครั้ง 

9. โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 2 ครั้ง 

10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล 1 ครั้ง 

11. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1  
     และการจดัประชุมวิชาการนานาชาตินักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4  
     (The 4th Young Scientists Seminar)  

1 ครั้ง 
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 ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศกึษา 

รายการ จํานวน 

1. ใหข้้อมูลนิสติทางโทรศัพท์และหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์   24,900 ครั้ง 

2. จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย  
- คู่มือนิสิต 
- สูจิบัตรวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 45   
- แผ่น DVD งานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (นนทรีเกมส)์  

 15 ครั้ง 
  
  

3. ติดประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ที่บอร์ด   747 ครั้ง 

4. จัดโต๊ะประชาสัมพันธ์และบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- รับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2555 และขยายเวลาการรับสมัคร                      
- รับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2555 (รอบสอง)                                           
- รับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2555                                                     
- จัดทําบอร์ดและโต๊ะแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล     

 5 ครั้ง 
 

5. วางป้ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครตามสถานที่ต่างๆ  
- ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
- ธนาคารกรุงไทย  
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
- ธนาคารออมสิน 
- ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2 ครั้ง 

6. ทําป้ายประชาสัมพันธ์, ป้ายต้อนรับตัวอักษร, ป้ายไฟว่ิง, ป้ายจอ LCD TV  70 ครั้ง 

7. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน จอ LCD บริเวณช้ัน 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย   747 ครั้ง 

8. ถ่ายภาพและนําภาพข่าวกิจกรรม ลง www.grad.ku.ac.th  112 ครั้ง 

9. จัดทํานิทรรศการทางการศึกษา 
- การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 (grad research)   
- งานตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 16 โครงการ ”เลือกแนวทางวางอนาคต”        

 2 ครั้ง 

10. ตอบข้อซกัถามผ่านทาง Web board และ Web mail จาก www.grad.ku.ac.th  1,245 ครั้ง 

11. จัดทําข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัยประจําเดือน  12 ครั้ง 
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รายการ จํานวน 

12. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตร              
- ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย      
- โปสเตอร์รับสมัคร ภาคต้น ปีการศึกษา 2555                                           
- โปสเตอร์การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22  
  (grad research)         
- โปสเตอร์งานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครัง้ที่ 19 (นนทรีเกมส์)                       
- รายงานประจําปี พ.ศ. 2554                                                               
- คู่มือนิสิตประจําปี พ.ศ. 2555                                                             
- ออกแบบแผน่และปก DVD  งานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (นนทรีเกมส)์   

 8 ช้ินงาน 

13. ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ (หนังสือพิมพ์, สถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ) 
- การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22  
  (grad research)                     
- งานกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19 (นนทรีเกมส)์     
- รับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2555                                                       
- รับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2555 (รอบสอง)                                          
- รับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2555                                                    

 9 ครั้ง 

14. กิจกรรมต้อนรับคณะผู้เย่ียมชมบัณฑิตวิทยาลัย  
- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554  
   และวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555 
- วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 

 3 ครั้ง 
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1.7.15  พสัดุ 

หน่วย : รายการ 

รายการ จํานวน 

1. จัดซื้อ/จัดจ้าง ออกใบสั่งซื้อ/ออกใบสั่งจ้าง 
    วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

 

     1.1 จัดซื้อ/จัดจ้าง  282 

     1.2 ออกใบสั่งซื้อ  23 

     1.3 ออกใบสั่งจ้าง  11 

2. จัดทําเอกสารเบิกจ่ายในการจัดซื้อ วัสดุ/ครุภัณฑ์  282 

3. ควบคุมบัญชีพัสดุสํานักงาน  

    3.1 วัสดุงานบ้าน  16 

    3.2 วัสดุสํานักงาน  114 

4. ลงบัญชีคุมวัสดุงานบ้าน  16 

5. ลงบัญชีคุมวัสดุสํานักงาน  114 

6. เบิกจ่ายวัสดุสํานักงานและวัสดุงานบ้าน  130 

7.สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง  16 

รวม  1,004 
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1.7.16  ระบบฐานข้อมูล 

หน่วย : ฐาน 

รายการ จํานวน 

1. ฐานข้อมลูบัณฑิตวิทยาลัย 13 
 1.1 ฐานข้อมูลหลักสูตร  
 1.2 ฐานข้อมูลรับสมัครนิสิต  
 1.3 ฐานข้อมูลนิสิต  
 1.4 ฐานข้อมูลอาจารย์  
 1.5 ฐานข้อมูลคณะกรรมการประจําตัวนิสิต  
 1.6 ฐานข้อมูลแผนการเรียน  
 1.7 ฐานข้อมูลแต่งต้ังผู้แทนบัณฑิต/ประธานการสอบ  
 1.8 ฐานข้อมูลการสอบ  
 1.9 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  
 1.10 ฐานข้อมลูตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์  
 1.11 ฐานข้อมลูการสําเร็จการศึกษา  
 1.12 ฐานข้อมลูระบบคําร้อง  
 1.13 ฐานข้อมลูทุนการศึกษา  
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1.7.17  การบริการสารสนเทศผา่นระบบออนไลน ์

หน่วย : ฐาน 

รายการ จํานวน 

1. ระบบฐานขอ้มูลบัณฑิตศึกษา 
 1.1 ทําเนียบอาจารย์บัณฑิต 
 1.2 ทะเบียนอาจารย์/นิสิตในความดูแล 
 1.3 ทะเบียนนิสิต/ข้อมูลการศึกษา 
 1.4 หัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์ 

4 

2. ระบบบริการตรวจสอบคําร้อง (WRTS) 1 

3. ระบบบริการตรวจสอบปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา (KU GDCS) 1 

4. ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศรายเดือน 
 4.1 ข้อมูลอาจารย์ 
  - จํานวนอาจารย์บัณฑิตประเภทอาจารย์ประจํา 
  - จํานวนนิสิตในความดูแล 
 4.2  ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน 
  - จํานวนนิสิตปัจจุบันระดับปริญญาเอก 
  - จํานวนนิสิตปัจจุบันระดับปริญญาโท 
  - จํานวนนิสิตปัจจุบันระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 4.3  ข้อมูลผู้สาํเร็จการศึกษาแยกแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
  - ปีการศึกษา 2551 
  - ปีการศึกษา 2552 
  - ปีการศึกษา 2553  
  - ปีการศึกษา 2554 

3 

รวม 9 
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1.8 ท่ีตั้ง พื้นท่ี ลกัษณะอาคารและพื้นท่ีใช้สอย 

 ลักษณะทางกายภาพของคณะ 

รายการ จํานวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

พ้ืนท่ีท้ังหมด 13,728.37 

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเป็นอาคาร 7,980.80 

- พ้ืนท่ีใช้สอยท่ัวไป 5,100.90 

- พ้ืนท่ีสีเขียวภายในอาคาร 13.30 

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเป็นสีเขียวภายนอกอาคาร 363.82 

พ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีเป็นถนน 269.55 

 ข้อมูลอาคาร 

ชื่ออาคาร ปีท่ีเริ่มใช้ 
พ้ืนท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 

อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย 2546 5,100.90 ใช่ 

วิทยาเขตบางเขน 

  อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  ตู้ ปณ.1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903 
  โทรศัพท์ 0 2942 8445-50, 0 2942 8200 ภายใน 1184-7 
  โทรสาร 0 2561 1410 
  Homepage: http//www.grad.ku.ac.th 
  E-mail: fgra@ku.ac.th 

วิทยาเขตกําแพงแสน 

  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
  1 ถนนมาลัยแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
  โทรศัพท์ 0 3435 5575-6 ภายใน 3911-12, 3950 
  โทรสาร 0 3435 5576 
  Homepage: http//www.grad.ku.ac.th 
  E-mail: fgra@ku.ac.th 
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บทที่ 2   
การรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2554 

2.1  รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) น้ัน บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่
สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ ลักษณะ

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

บว. กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก บังคับ - - 5.00 4.00 4.72 4.72 4.82 4.48 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ
การจัดการ  

บังคับ 5.00 5.00 5.00 4.75 - - 5.00 4.80 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เพ่ิม - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

ภาพรวม 12 ตัวบ่งชี้   5.00 5.00 5.00 4.78 4.72 4.72 4.95 4.79 

ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวม 13 ตัวบ่งชี้    5.00 5.00 5.00 4.80 4.72 4.72 4.96 4.80 

ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที ่1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 
(พ.ศ.2551-2554) 

   2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 

    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

    5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

    6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

    7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

    8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงานโดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารจัดการและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554)     
(1.1-1-1) เสนอในประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 10/2551 (1.1-1-3) ที่สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา 
ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ช้ีนําทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม  
เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ” และบัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ 
ไว้ดังน้ี “บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มและมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและมาตราฐานระดับนานาชาติ เป็นแกนนําในการระดมภูมิปัญญา และชี้นําทิศทาง
เพ่ือพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน” (1.1-1-2) และกําหนดพันธกิจ ดังน้ี “กํากับดูแล สนับสนุนและประสานงานเพ่ือให้
สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาให้เต็มศักยภาพของแต่ละสาขา และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก” ซึ่งวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังกล่าวปรากฏใน
รายงานประจําปี คู่มือรับสมัคร และบนเว็บไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ http://www.grad.ku.ac.th/org/vision.php 
(1.1-1-5) และมีการจัดทําแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 (1.1-1-4) ให้เป็นไปตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และนโยบายและวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
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2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการถ่ายทอดแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 ไปยังบุคลากร 

โดยผ่านการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  (1 .1 .2-1) รวมทั้ งขึ้น เ ว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
http://intranet/ (1.1-2-2) เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน ได้รับทราบทิศทางการดําเนินงาน
ที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนการดําเนินการบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) (1.1-3-1) และมีการวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนการดําเนินงานครบทุกพันธกิจ (1.1-3-2) 
4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 (1.1-4-1) 

ซึ่งแผนการดําเนินงานมีการกําหนดตัวช้ีวัด เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเหมาะสมในแผนการดําเนินงานบัณฑิต

วิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 (1.1-5-1) ครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย และรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ครั้งที่ 1 (1.1-6-1) และครั้งที่ 2 ในที่ประชุมเสวนา
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6 (1.1-6-2) และรายงานการประเมินผลการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 
2554 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 (1.1-6-3) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย (1.1-7-1) และ
รายงานผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีเทียบกับค่าเป้าหมาย รายงานผลต่อผู้บริหาร และเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (1.1-7-2) เพ่ือพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นและเป็นข้อมูลประกอบการจัดทํา
แผนการดําเนินงานในปีต่อไป 

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามการปฏิบัติงานร่วมกันโดยนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2555 (1.1-8-1)  มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจําปี 2554 (1.1-8-2) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีในปีต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2559) (1.1-8-3) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00  5.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 

2553 2554 2553 2554 2554 2555 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) 

1.1-1-2 นโยบายและวิสัยทัศน์ของผูบ้ริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

1.1-1-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที ่10/2551 

1.1-1-4 แผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 

1.1-1-5 http://www.grad.ku.ac.th/org/vision.php 

1.1-2-1 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย  

1.1-2-2 แผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ใน http://intranet/ 

1.1-3-1 Strategy Map บัณฑิตวิทยาลัย 

1.1-3-2 การวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนดําเนินงานกับแผนกลยุทธ์ และพันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย 

1.1-4-1 แผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 

1.1-5-1 แผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 

1.1-6-1 การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการ ประจําปี ครั้งที่ 1  

1.1-6-2 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6 

1.1-6-3 บันทึกข้อความ เรื่องการประเมินผลการดําเนินงาน บว. ประจําปี 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-7-1 การประเมินแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2554 

1.1-7-2 บันทึกข้อความ เรื่องการประเมินผลการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2554 

1.1-8-1 บันทึกข้อความ เรื่องการประเมินผลการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2554  
- ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 

1.1-8-2 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจําปี 2554 

1.1-8-3 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2559) 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย งานนโยบายและสารสนเทศ งานมาตรฐานการศึกษา  

งานบริการการศึกษา งานคลงัและพัสดุ และงานประสานงานวิทยาเขต 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม ลออรัตน์ ไพรสิงห์ สมสุข นูหาร สุนันท ์ตามถ่ินไทย วัฒนา วิธีจงเจริญ และ  

มะนิด วงษ์คล้าย 
 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี โดยมีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.82 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.48 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
บว. กรรมการ 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.82 4.48 

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4,912.64 4.45 4,912.64 4.45 4.45 4.45 

1,104 1,104 

2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 เนื่องจากไม่พบการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ (นิสิต อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง) 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.00 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2554 บัณฑิตวิทยาลัย มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 22 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉล่ีย ผลคูณค่าเฉล่ีย
กับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (The Graduate 
Student English Conversation Classes) 

   

ครั้งที่ 1 7 4.36 30.52 

ครั้งที่ 2 10 4.03 40.30 

ครั้งที่ 3 10 4.58 45.80 

2. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขยีนงานทางวิชาการ 
(Workshop on English Academic Writing) 

19 4.32 82.08 

3. การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ  
(The Class on English Abstract Writing)  

23 4.42 101.66 

4. การเตรียมความพร้อมการสอบ TOEFL   
(TOEFL Preparation) 

13 4.02 52.26 

5. การใช้ภาษาอังกฤษในการเขยีนจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
(Workshop on English Email Writing) 

5 3.96 19.80 

6. การให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ บทความวิจัย 
โครงการวิจัย และบริการอ่ืนๆ (ภาษาอังกฤษ) 

22 4.16 91.52 

7. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบภาษาอังกฤษแบบ
ปากเปล่าสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก (English Oral 
Exam Practice for Doctoral Degree Students) 

33 4.41 145.53 

8. โครงการ Brown Bag Seminar 12 4.11 49.32 

9. โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา    

ครั้งที่ 1 12 4.37 52.44 

ครั้งที่ 2 21 4.69 98.49 
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โครงการ/กิจกรรม จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ค่าเฉล่ีย ผลคูณค่าเฉล่ีย
กับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

10. โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สู่สากล  

(สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์) 

11. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตไทย-ญี่ปุ่น และจดัประชุมวิชาการ
นานาชาตินักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 (The 4th Young 
Scientists Seminar)  

(สัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค์) 

12 The Training on English Abstract Writing 65 5.00 325.00 

13 Workshop on English Email Writing 33 5.00 165.00 

14 English International Express: Elementary and 
Advanced 

43 5.00 215.00 

15 โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีผล
การศึกษาดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2553 

18 4.69 84.37 

16 โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์ 

74 4.28 316.72 

17 โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์เพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม 

45 4.17 187.65 

18 โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ประจําปี 2554 171 4.20 718.20 

สายวิทยาศาสตร์ 

สายวิทยาศาสตร์สังคม 

19 โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2553 

15 4.28 64.20 

20 โครงการผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2553 29 4.44 128.76 

21 โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม สําหรับนิสิตปริญญา
เอก ประจําปีงบประมาณ 2554 

82 4.42 362.44 

22 โครงการพัฒนาวิชาการ 342 4.49 1,535.58 

รวม 1,104   4,912.64 
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 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

= 
4,912.64 

1,104 
 
 คะแนนที่ได้ =  4.45 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 6,230.08 ค่าเฉล่ีย 
4.36 

4,912.64 ค่าเฉล่ีย 
4.45 

4.36 
คะแนน 

4.45 
คะแนน 

ค่าเฉล่ีย 
4.00 

บรรล ุ ค่าเฉล่ีย 
4.00 1,429 1,104 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.1 6,230.08 ค่าเฉล่ีย 
4.36 

4,912.64 ค่าเฉล่ีย 
4.45 

4.36 
คะแนน 

4.45 
คะแนน 

ค่าเฉล่ีย 
4.00 

บรรล ุ
 

ค่าเฉล่ีย 
4.00 1,429 1,104 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ  

2.1-2 แบบเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย งานมาตรฐานการศึกษา และ งานประสานงานวิทยาเขต 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม สรวุฒิ ชนะศัตร ูสมสุข นูหาร พนารัตน์ ทองหมั้น จุไรวรรณ จันละมลู   

และ มะนิด วงษ์คล้าย 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

  2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด 

  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 

  5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการสํารวจความต้องการ/ความคิดเห็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเก่ียวกับการอบรมการพิมพ์

วิทยานิพนธ์ (2.2-1-1) และสอบถามความพึงพอใจต่อการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การรับรายงานตัว และการจัดทําบัตร
นิสิต (2.2-1-2) โดยผ่านแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ และมีระบบการประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการด้วยกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) (2.2-1-3) และมีการสํารวจความคิดเห็นและ  
ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย (2.2-1-4) 

2. มีการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการวางแผนการให้บริการโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ โดยจัดทําเป็นแผนการ  

จัดฝึกอบรมนิสิตบัณฑิตศึกษา (2.2-2-1) และมีแผนการดําเนินงานรับสมัคร (2.2-2-2) ก่อนการให้บริการวิชาการ
เป็นประจําทุกปี โดยเน้นตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ 

3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกําหนด 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนการให้บริการของโครงการ/กิจกรรมท่ีให้บริการวิชาการ เพ่ือให้
การให้บริการเป็นไปตามเวลาที่กําหนดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยมีผู้เข้ารับบริการเป็นไป
ตามแผนตรวจสอบได้จากรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (2.2-3-1) และประกาศบัณฑิต
วิทยาลัย เรื่องรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (2.2-3-2) 
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4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (2.2-4-1) และรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการ/ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นจากการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ การรายงานตัว และการจัดทําบัตรนิสิต (2.2-4-2) 
จากผู้รับบริการ เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานการให้บริการในรอบปีต่อไป และยังนําผลการ
ประเมินความพึงพอใจจากระบบกล่องการประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) (2.2-4-3) และ             
การประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย 
(2.2-4-4) มาร่วมปรับปรุงการให้บริการเพ่ิมเติม 

5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําข้อเสนอแนะจากการสํารวจความต้องการ/ความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของ

ผู้ใช้บริการบัณฑิตวิทยาลัย มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
(2.2-5-1) และแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (2.2-5-2) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

2.2 5 ข้อ 4 ข้อ 5 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ 1 เน่ืองจากไม่พบการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ (นิสิต อาจารย์ บุคลากร 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง) 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 แบบสํารวจความคิดเห็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
ประจําปีการศึกษา 2554 

2.2-1-2 
 

- แบบสอบถามความพึงพอใจฯ ต่อการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รายงานตัว และการจัดทําบัตร
ประจําตัวนิสิต ปีการศึกษา 2554 
- แบบสอบถามความพึงพอใจฯ ต่อการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2554 

2.2-1-3 กล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) 

2.2-1-4 แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2.2-2-1 แผนการจัดฝึกอบรมนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 

2.2-2-2 แผนการดําเนินงานการรับสมัคร ปีการศึกษา 2554 

2.2-3-1 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

2.2-3-2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง 
- รายช่ือผู้มีสทิธิเข้าสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2554 
- รายช่ือผู้มีสทิธิเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 

2.2-4-1 รายงานการประเมินผลโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

2.2-4-2 
 

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจฯ ต่อการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่รายงานตัว และการ
จัดทําบัตรประจําตัวนิสิต ปีการศึกษา 2554 

2.2-4-3 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการบัณฑิตวิทยาลัย จากกล่องประเมินความพึงพอใจ 
(Satisfactory Box) 

2.2-4-4 รายงานการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 

2.2-5-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

2.2-5-2 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ 
ปีการศึกษา 2554 

 
แหล่งข้อมูล : งานมาตรฐานการศึกษา และ งานบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : สมสุข นูหาร และ สุนันท ์ตามถ่ินไทย 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

    2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง   
    อย่างมีความสุนทรีย์ 

    3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

    5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนนิงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน ซึ่งดําเนินการตลอด

ปีการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 กิจกรรม (2.3-1-1)  
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรายงานผลการประเมิน ได้แก่ โครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก. 
(2.3-2-1) โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. เน่ืองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2.3-2-2) โครงการบัณฑิตรวมใจ 
รักษ์ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ (2.3-2-3) โครงการวันแห่งการเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (2.3-2-4) เป็นต้น 

3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และความ
สวยงาม ได้แก่ แบบประเมินผลโครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก. (2.3-3-1) แบบประเมินผลโครงการจัด
กิจกรรม 5 ส. เน่ืองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2.3-3-2) แบบประเมินผลโครงการบัณฑิตรวมใจ       
รักษ์ประเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ (2.3-3-3) แบบประเมินผลโครงการจัดประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
(2.3-3-4) เป็นต้น  
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4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่อ้ือและส่งเสริมให้นสิิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสมํ่าเสมอ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีรายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มพ้ืีนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริม
ให้นิสิตและ/หรือบุคลากรมีสว่นร่วมอย่างสม่ําเสมอ ได้แก่ รายงานสรุปผลโครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก. 
(2.3-4-1) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม 5 ส เน่ืองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2.3-4-2) เป็นต้น 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนสิิตทีเ่ก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  
(2.3-5-1) ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจตามองค์ประกอบด้านลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานทั้ง 8 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงาน 2) ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 3) ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ 4) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 5) ด้านสถานภาพทางสังคม 6) ด้านการ
บังคับบัญชาและความเชื่อมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา 7) ด้านนโยบายและการบริหารงาน 8) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง 
วิชาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงาน โดยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยตาม
องค์ประกอบด้านลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่าอันดับแรกที่บุคลากรมีความพึงพอใจสูงสุดคือ มีความสะดวกในการเดินทางมาทํางานอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.19 รองลงมาคือบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อ   
การทํางาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 จากคะแนนเต็ม 5 และรายงานการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัยเก่ียวกับสิ่งอํานวยความสะดวก โดยได้ระดับ   
ความพึงพอใจร้อยละ 85.19 หรือคิดเป็น 4.26 จากคะแนนเต็ม 5 (2.3-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน 
2554 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์ 2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.3 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
 

 

5544  
 

  

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน 
2554 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์2554 

เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 2555 

2.3 5 ข้อ 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 สรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2554 

2.3-2-1 โครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลกูต้นไม้ มก. 

2.3-2-2 โครงการจัดกิจกรรม 5 ส. 

2.3-2-3 โครงการบัณฑิตรวมใจ รักษป์ระเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ 

2.3-2-4 โครงการวันแห่งการเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

2.3-3-1 แบบประเมินผลโครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก. 

2.3-3-2 แบบประเมินโครงการจัดกิจกรรม 5 ส. 

2.3-3-3 แบบประเมินโครงการบัณฑิตรวมใจ รักษป์ระเพณีไทย สืบสานวันสงกรานต์ 

2.3-3-4 แบบประเมินผลโครงการจัดประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

2.3-4-1 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลกูต้นไม้ มก. 

2.3-4-2 รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการจัดกิจกรรม 5 ส. 

2.3-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

2.3-5-2 รายงานการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และงานบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม จันทมิา พันธ์นิตย์ สรวุฒิ ชนะศัตรู และ กนกกร จีรวรางกูร 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน       
5 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
บว. กรรมการ 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ  5.00 4.80 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6 เนื่องจากไม่พบหลักฐานการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 57 100.00 56 100.00 5.00 5.00 

57 56 

หมายเหตุ : มีบุคลากรท่ีมีอายุการทํางานอยู่ในช่วง 6 – 9 เดือน จํานวน 2 คน 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

    3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

    4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

    5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

    6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

    7.  คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที ่6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก 
 ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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ผลการดําเนนิงาน 
 1. คณะกรรมการประจําหนว่ยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคบัที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหนา้ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยจัดทําเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย 
(3.1-1-2) โดยมีองค์ประกอบดังน้ี  

- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ 
- ผูแ้ทนคณะทีเ่ปิดสอนหลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
- ประธานกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
- ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกินหน่ึงในสี่ของกรรมการ 

 เป็นกรรมการ 
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2541 (3.1-1-1) คณะกรรมการฯ ได้รับทราบอํานาจและหน้าที่
ตามคําสั่ง  และในการประชุมทุกคร้ังจะมีการพิจารณาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การให้
ความเห็นชอบและมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง และได้กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยประจําปี 2553-2554 โดยแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบล่วงหน้า และในแต่ละคร้ังของการประชุมจะแจ้ง
ให้ทราบทาง SMS และทาง E-mail ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งเอสารการประชุมก่อนวันประชุม และสําหรับรายงาน
การประชุมได้จัดส่งเป็นไฟล์ .pdf ให้แต่ละท่านทราบ  

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานของตนเอง โดยผ่านแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-1-3) และรายงานแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-1-4)  

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ     
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ เป็นการกําหนดทิศทาง         
การดําเนินงาน มีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-2-1) และถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับโดยผ่าน
โครงการวันแห่งการเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-2-2) และมีการรายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 1 ทาง http://intranet/ (3.1-2-3) และกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ของการดําเนินงานในแผนการ
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-2-4) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยใน  
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-3-1) และรายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 6 (3.1-3-2) 
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4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีการ
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-4-2) จํานวน 6 ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมี
การประชุมหัวหน้างาน เพ่ือร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 
(3.1-4-1) ซึ่งเป็นการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว พร้อม
กับเกิดความม่ันใจว่าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน       
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และให้ผลการดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนการดําเนินงาน เป็นการสอนงานที่หน้างาน (on – the – job training) และ   
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (3.1-5-1) และมีการบรรยาย/กิจกรรมการจัดการความรู้ “ตําแหน่ง-ภาระงานของ
บุคลากร” โดยรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยฝ่ายสารสนเทศ (3.1-5-2) เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านการอบรมท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดทําตารางการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553-2556 (3.1-5-3)  

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน หลักธรรมาภิบาล หมายถึง 

การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี           
ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานน้ี           
มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม 
คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้องชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์กรภายนอก เป็นต้น หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังน้ี  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ  
เป็นระบบ  
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  บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2551-2554 (3.1-6-1) และ
จัดทําแผนดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-6-2) พร้อมทั้งดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปีละ 2 ครั้ง 
(3.1-6-3) ตามระบบประกันคุณภาพ 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-6-2) พร้อมทั้ง           
มีกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการการปฏิบัติราชการตามภารกิจการให้บริการ 
ที่ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ (3.1-6-4) ระบบตรวจสอบปริญญา KU Graduate Degree Checking System 
(KU GDCS) (3.1-6-5) ระบบติดตามคําร้อง Work Recording and Tracking System (WRTS) (3.1-6-6) 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  

บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นการบริการที่รวดเร็วเป็นที่  
พึงพอใจ เช่น การประกาศการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3.1-6-7) การนําระบบติดตามคําร้อง Work Recording 
and Tracking System (WRTS) (3.1-6-6) มาใช้ในการปฏิบัติงาน การใช้ระบบ SMS (3.1-6-9) ในกรณีคําร้อง    
มีปัญหา การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้วยกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) (3.1-6-8) 
รวมทั้งการเตรียมการประชุมระบบ e-meeting (3.1-6-10) 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บริการทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัย ทางเว็บบอร์ด http://www.grad.ku.ac.th/webboard/index.php (3.1-6-11) 
และสายตรงคณบดี http://www.grad.ku.ac.th/org/directline.php (3.1-6-12) ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ระเบียบต่างๆ ให้นิสิตดําเนินการได้ทันตามเวลาที่กําหนด (3.1-6-13) 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ช้ีแจงได้  
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้   
ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประจํา มีการรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน (3.1-6-14) และการตรวจสอบทางด้านการเงินทุกเดือน มีคําสั่งมหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก (3.1-6-15) มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุที่แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
(3.1-6-16) รวมทั้งมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (3.1-6-17) โดนผ่านหัวหน้าทุกระดับช้ัน 
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6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่สําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารอย่างมีคุณธรรมเน้นคุณภาพ และการทํางานอย่างมีความสุข
ของบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  (3.1-6-17) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การสร้างวิสัยทัศน์ให้บุคลากรในการศึกษา
ดูงานทุกระดับทั้งในและต่างประเทศ (3.1-6-19) การปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร การประเมินการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหาร (3.1-6-20) การปรับสถานภาพของบุคลากร การปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้น การปรับเปลี่ยนตําแหน่ง โดย        
มีกรรมการสอบคัดเลือก (3.1-6-22) การจัดสวัสดิการให้บุคลากร (3.1-6-21) และการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร   
มีการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-6-18) 

7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจโดยการมอบอํานาจให้รองคณบดีทําหน้าที่ในการบริหารงาน
ในแต่ละด้าน เช่น งานทางด้านวิทยาเขตกําแพงแสนได้มอบอํานาจให้รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสนเป็นผู้ดูแล
กํากับ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2338/2551 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2551 (3.1-6-23) 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา (3.1-6-24) อย่างเคร่งครัด 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา การฝึกอบรมและอ่ืนๆ  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการให้ทุนการศึกษา (3.1-6-25) และการให้บริการทางวิชาการแก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (3.1-6-26) รวมทั้งการนําระบบติดตามคําร้อง Work Recording and Tracking System (WRTS) 
(3.1-6-6) มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ระบบ SMS (3.1-6-9) ในกรณีคําร้องมีปัญหา 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  
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บัณฑิตวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บริการทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัย ทางเว็บบอร์ด http://www.grad.ku.ac.th/webboard/index.php (3.1-6-11) 
และสายตรงคณบดี http://www.grad.ku.ac.th/org/directline.php (3.1-6-12) รวมทั้งมีการประชุมพัฒนา
เสวนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-6-18) เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและรับทราบการดําเนินงานโดยทั่วไป 
 7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเมินผลการบริหารของหน่วยงานและผู้บริหาร ตามท่ีระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและ
ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหาร 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-7-1) 
และได้มีการดําเนินการประชุมทั้งสิ้น จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี (3.1-7-2) 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 (3.1-7-4) จะนําเสนอผลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง 3 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที ่1 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 25 คน 
กลุ่มที ่2 หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา จํานวน 113 คน 
กลุ่มที ่3 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 55 คน 

  แบบประเมินแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังน้ี (3.1-7-3) 
1. ด้านความเป็นผู้นําที่ดี 
2 ด้านการบริหารจัดการ 
3. ด้านการส่งเสริมการมสี่วนร่วมและพัฒนาบุคลากร 
4. ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม 
หมายเหตุ: ข้อ 3 สอบถามความคิดเห็นเฉพาะบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X=4.29 หรือร้อยละ 95.2) และเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียเป็น  
รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียอันดับสูงสุด คือ ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม อยู่ในระดับมาก (X=4.40) รองลงมา  
ด้านความเป็นผู้นําที่ดี อยู่ในระดับมาก (X=4.25) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับมาก 
(X=4.23)  
 คณะกรรมการบริหารหน่วยงานได้นําผลการประเมินที่ได้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในการ
จัดทําแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยในปีต่อไป ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกปี โดยคณะกรรมการประเมินผลแต่งต้ังจากที่ประชุมประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยมีบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะกรรมการและทําเป็นประจําทุกปี 
 บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย online (3.1-7-5) สรุปการ
ประเมินความคิดเห็น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละด้านในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 4.28 อยู่ในระดับดี  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ว่าด้วยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

3.1-1-2 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-1-3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-1-4 รายงานแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-2-1 ปฏิทินกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2555  

3.1-2-2 โครงการวันแห่งการเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-2-3 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 คร้ังที่ 1 

3.1-2-4 แผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย  

3.1-3-2 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 คร้ังที่ 6 

3.1-4-1 รายงานการประชุมหัวหน้างาน คร้ังที่ 1 

3.1-4-2 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554  

3.1-5-1 คู่มือปฏิบัติงาน 

3.1-5-2 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 คร้ังที่ 6 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-5-3 ตารางการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 

3.1-6-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2551-2554 

3.1-6-2 แผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-6-3 การติดตามแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554  

3.1.-6-4 ระบบฐานข้อมูลบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-6-5 ระบบตรวจสอบปริญญา KU Graduate Degree Checking System (KU GDCS) 

3.1-6-6 ระบบติดตามคําร้อง Work Recording and Tracking System (WRTS) 

3.1-6-7 Work Flow การลดขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินงาน 

3.1-6-8 กล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) 

3.1-6-9 การใช้ SMS ติดตามงาน 

3.1-6-10 การเตรียมการประชุมระบบ e-meeting 

3.1-6-11 http://www.grad.ku.ac.th/webboard/index.php 

3.1-6-12 http://www.grad.ku.ac.th/org/directline.php 

3.1-6-13 การประชาสัมพันธ์ระเบียบต่างๆ  

3.1-6-14 รายงานทางการเงิน 

3.1-6-15 คําสั่ง มก. แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 

3.1-6-16 คําสั่ง มก. แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2554 

3.1-6-17 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงาน 

3.1-6-18 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-6-19 โครงการสัมมนาพัฒนาบุลากรบัณฑิตวิทยาลัยประจําปี 2554 

3.1-6-20 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-6-21 คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

3.1-6-22 คณะกรรมการสอบคัดเลือก 

3.1-6-23 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการมอบอํานาจ 

3.1-6-24 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550 

3.1-6-25 ประกาศทุนการศึกษาและวิจยั 

3.1-6-26 โครงการบริการทางวิชาการ 

3.1-7-1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-7-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-7-4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3.1-7-5 การประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย online 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย งานนโยบายและสารสนเทศ งานมาตรฐานการศึกษา  

งานบริการการศึกษา งานคลงัและพัสดุ และงานประสานงานวิทยาเขต 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม ลออรัตน์ ไพรสิงห์ สมสุข นูหาร สุนันท ์ตามถ่ินไทย วัฒนา วิธีจงเจริญ  

มะนิด วงษ์คล้าย จีรนันท์ ธราพร และ จุไรวรรณ จันละมลู 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้(สกอ. 7.2) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

    2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

    3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

    4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (3.2-1-1) และรายงานผลการจัดการ

ความรู้รอบ 6 เดือน (3.2-1-2) ให้มหาวิทยาลัยทราบตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีการกําหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก 
โดยกําหนดประเด็นความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพและการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน 
(3.2-1-3) และมีการกําหนดประเด็นความรู้ในที่ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6 (3.2-1-4)           
โดยรองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ มีการทํากิจกรรมการจัดการความรู้ “ตําแหน่ง-ภาระงานของบุคลากร” ร่วมกัน
ระหว่างบุคลากร เก่ียวกับเร่ือง สิ่งที่รู้ ความรู้ที่มี (รู้ว่าตนเองรู้อะไร) เป็นความสามารถ และความรู้ที่ไม่มี (รู้ว่า
ตนเองไม่รู้อะไร) สามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมในสิ่งที่ต้อง  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เช่น 
การกําหนดประเด็นความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพได้รับการ
พัฒนาทักษะความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงาน (3.2-2-1) เป็นต้น 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการเชิญบุคลากรมาถ่ายทอดความรู้ โดยการประชุม/อบรม เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกับเจ้าของความรู้ ได้แก่ การอบรมเทคนิคการปรับปรุงการทํางานด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
(3.2-3-2) โดยเชิญสํานักบริการคอมพิวเตอร์มาเป็นวิทยากรในการอบรม และการประชุมหารือเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (Anti-Kobpae) (3.2-3-3) รวมทั้งมีการแบ่งปันเรียนรู้จากการอบรม โดย
เผยแพร่ผ่านทาง Intranet ได้แก่ การอบรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพด้วยเอ๊กเซลล์ และการอบรมการเขียน
การประเมินตนเองอย่างมืออาชีพด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด (3.2-3-1)  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 
 บัณฑิตวิทยาลัยจากการอบรมเทคนิคการปรับปรุงการทํางานด้วยระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร 
ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการนํามาปฏิบัติงานจริงในการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 (3.2-4-1) รวมท้ังมีการแบ่งปันเรียนรู้จากการอบรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการประกันคุณภาพสามารถนําการอบรมดังกล่าวมาปฏิบัติงานได้จริง ได้แก่ การอบรมการจัดเก็บข้อมูล
ประกันคุณภาพด้วยเอ๊กเซลล์ และการอบรมการเขียนการประเมินตนเองอย่างมืออาชีพด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด 
รวมทั้งดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลจากการอบรมผ่านทาง Intranet (3.2-4-2) 
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5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากการอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ นํามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับการจัดทําประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2553 คณะกรรมการประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดแข็งของบัณฑิตวิทยาลัยว่า ประสบผลสําเร็จในด้านการบริการ
สารสนเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และมีการพัฒนาการด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (3.2-5-1) และได้นําความรู้
จากการอบรมระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) มาดําเนินงานปฏิบัติงานจริงในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 (3.2-5-2) เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษ และได้ดําเนินการสรุปผลสัมฤทธ์ิ  
ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ (3.2-5-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ5 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 แผนการจัดการความรู ้(KM Action Plan) 

3.2-1-2 รายงานผลการจัดการความรู้รอบ 6 เดือน 

3.2-1-3 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2554 

3.2-1-4 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2554 

3.2-3-1 อบรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ (เผยแพร่ทาง Intranet) 

3.2-3-2 อบรมระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 

3.2-3-3 การพัฒนาระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (Anti-Kobpae) 

3.2-4-1 การใช้ระบบ e-meeting 

3.2-4-2 อบรมการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพอย่างมืออาชีพ (เผยแพร่ทาง Intranet) 

3.2-5-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 

3.2-5-2 การใช้ระบบ e-meeting 

3.2-5-3 สรุปแผนการจดัการความรู้ ปีการศึกษา 2554 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และ งานนโยบายและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม และ ลออรัตน์ ไพรสิงห ์

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

    4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

    5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทน  

ที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ที่ 4559/2551 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 (3.3-1-1) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บัณฑิตวิทยาลัย ตามคําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 2057/2551 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551 
(3.3-1-2)  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ตามประเด็นความเสี่ยง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทรัพยากร ด้านการปฏิบัติงาน และด้านบุคลากร โดยดําเนินการเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และการป้องกันเอกสารสูญหาย (3.3-2-1) และดําเนินการประชุมหัวหน้างาน 
ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 (3.3-2-2) เพ่ือพิจารณาวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการบริหาร
พัสดุ (3.3-2-4) โดยดําเนินการถ่ายทอดความรู้จากการอบรมสู่หัวหน้างาน เพ่ือจะได้จัดทําการบริหารความเสี่ยง   
ทั่วทั้งองค์กร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (3.3-2-3) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์   
ในข้อ 2 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
โดยมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดทําเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) จากการ
จัดลําดับความเสี่ยงและการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของแต่ละงาน (3.3-3-1) และมีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ 2555 (3.3-3-2) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและรายงานความคืบหน้าให้มหาวิทยาลัยทราบ (3.3-4-1) และมีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง ประปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (3.3-4-2) 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานต่อคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (3.3-5-1) 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 ที่ประชุมได้พิจารณาความเสี่ยงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และมีมติเห็นชอบความเสี่ยงเก่ียวกับ
การตรวจพัสดุครุภัณฑ์ประจําปี ซึ่งได้ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเรียบร้อยแล้ว (3.3-6-1) คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของบัณฑิตวิทยาลัยจึงวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เก่ียวกับเรื่องอ่ืนๆ ต่อไป โดยในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ดําเนินการเก่ียวกับความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และการป้องกันเอกสารสูญหายความปลอดภัย
ของข้อมูลและเอกสาร (3.3-6-2) และ (3.3-6-3)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 5 ข้อ 6 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้ 6 เน่ืองจากไม่พบหลักฐานการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่ง มก. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

3.3-1-2 คําสั่ง บว. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.3-2-1 การวิเคราะห์ระบบบริหารความเสี่ยง 

3.3-2-2 รายงานการประชุมหัวหน้างาน คร้ังที่ 1 

3.3-2-3 สรุปบริหารความเสี่ยง 

3.3-2-4 วิเคราะห์ความเสี่ยงการบริหารพัสดุ 

3.3-3-1 ประเมินโอกาสผลกระทบของความเสี่ยง 

3.3-3-2 วิเคราะห์ความเสี่ยงการบริหารพัสดุ 

3.3-4-1 แผนความเสี่ยง ประปีงบประมาณ 2554 

3.3-4-2 แผนความเสี่ยง ประปีงบประมาณ 2555 

3.3-5-1 รายงานผลบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

3.3-6-1 ผลประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

3.3-6-2 การวิเคราะห์ระบบบริหารความเสี่ยง 

3.3-6-3 แผนความเสี่ยง ประปีงบประมาณ 2554 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย งานนโยบายและสารสนเทศ งานมาตรฐานการศึกษา  

งานบริการการศึกษา งานคลงัและพัสดุ และงานประสานงานวิทยาเขต 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม ลออรัตน์ ไพรสิงห์ สมสุข นูหาร สุนันท ์ตามถ่ินไทย วัฒนา วิธีจงเจริญ และ  

มะนิด วงษ์คล้าย 
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ตัวบ่งชี้ที ่3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

    2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

    3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

    4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

    5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 

    6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

    7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 (3.4-1-1) ที่มีการ

นําข้อมูลแผนพัฒนาอัตรากําลัง บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2551-2555 (3.4-1-2) และข้อมูลฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
บุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 (3.4-1-3) มาพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและตําแหน่งงานท่ีกําหนด โดยสรุปเป็นตาราง

รายงานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554-
2555 (3.4-2-1) มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส โดยมีประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงาน ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน ประกาศแต่งต้ังกรรมการเลือกสรรพนักงาน 
ตลอดจนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน (3.4-2-2) และมี
การกําหนดลักษณะงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (3.4-2-3) และแบบมอบหมายงาน (3.4-2-4) จากน้ันมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฯ (3.4-2-5) และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงาน เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ (3.4-2-6)  
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (3.4-3-1) เป็นการสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากร และมีการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.4-3-2) เป็นประจําทุก 2 เดือน เป็น
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้มีการแสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการทํางาน ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน หน่วยงานยังส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพของบุคลากรจึงจัดสถานที่ช้ัน 4 เป็นห้องฟิตเนส (3.4-3-3) สําหรับออกกําลังกาย  

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
โดยใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่ การนําความรู้จากการอบรมการ
บริหารความเสี่ยง มาวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน (3.4-4-1) และมีการนําความรู้จาก
การอบรมการประกันคุณภาพ นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดทําประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจาก 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประเมินฯ ได้วิเคราะห์จุดแข็งของบัณฑิตวิทยาลัยว่า มีการพัฒนาการ
ด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (3.4-4-2) เป็นต้น เป็นการประเมินผลของการอบรม หรือการพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้มา นํามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการให้ความรู้ ด้านจรรยาบรรณบุคลากร (3.4-5-1) ผ่าน http://intranet/ และ

ควบคุมดูแลให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และมีการติดตามการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณโดยผ่านการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (3.4-5-2) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการรายงานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554-2555 (3.4-6-1) และมีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (3.4-6-2) ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจตามองค์ประกอบด้านลักษณะงานและสภาพ
การปฏิบัติงานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงาน 2) ด้านความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 
3) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 4) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาขั้นต้น 5) ด้าน
สถานภาพทางสังคม 6) ด้านการบังคับบัญชาและความเช่ือมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา 7) ด้านนโยบายและการ
บริหารงาน 8) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงาน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการรายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

(3.4-7-1) และฝ่ายพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินฯ (3.4-7-2) เพ่ือนํามาใช้ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในปีต่อไป 

 
 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 4 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.4 4 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2555 

3.4-1-2 แผนพัฒนาอัตรากําลัง บัณฑิตวิทยาลัย 2551-2555 

3.4-1-3 ตารางการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 

3.4-2-1 รายงานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ปี 2554-2555 

3.4-2-2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง 
- รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน 
- รายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน 
- กรรมการเลอืกสรรพนักงาน 
- รายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
- รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน 

3.4-2-3 คู่มือปฏิบัติงาน 

3.4-2-4 แบบมอบหมายงานข้าราชการและพนักงาน 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรอื 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-2-5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องแต่งต้ังกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเงินรายได้ เพ่ือต่อสัญญาอายุสัญญาจ้าง 

3.4-2-6 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงาน 

3.4-3-1 คําสั่ง เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร 

3.4-3-2 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 

3.4-3-3 ห้องออกกําลังกาย/ฟิตเนส 

3.4-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2555  

3.4-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 

3.4-5-1 จรรยาบรรณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

3.4-5-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

3.4-6-1 รายงานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิต
วิทยาลัย ปี 2554-2555 

3.4-6-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

3.4-7-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

3.4-7-2 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และ งานบริหารและธุรการ 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม จันทมิา พันธ์นิตย์ สรวุฒิ ชนะศัตรู และ พงษ์ศักด์ิ แก้วประพาฬ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 1  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

ผลการดําเนนิงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และและทักษะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร และพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ ซึ่งมีทั้งมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในรอบปีการศึกษา 2554 มีบุคลากร  
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จํานวน 57 คน บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
จํานวน 57 คน 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
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วิธีการคาํนวณ 

จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯ 
X100 

จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 61 ร้อยละ
100 

57 ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ
100 

บรรลุ 
 

ร้อยละ 
100 61 57 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

3.5 61 ร้อยละ 
100 

56 ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
100 

บรรลุ ร้อยละ 
100 61 56 

หมายเหตุ :  มีบุคลากรที่มอีายุการทํางานอยู่ในช่วง 6 – 9 เดือน จํานวน 2 คน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1 จํานวนบุคลากรในปีการศึกษา 2554 

3.5-2 บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
ปีการศึกษา 2554 (แบบเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 3.5)  

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และ งานบริหารและธุรการ 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม จันทมิา พันธ์นิตย์ สรวุฒิ ชนะศัตรู และ พงษ์ศักด์ิ แก้วประพาฬ 
 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1      
ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ  5.00 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
    2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
    4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
    5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
    6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
    7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
 

 

7777  
 

  

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนกลยุทธท์างการเงินทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางด้านการเงินตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี พ.ศ. 2552-2556 (4.1-1-1) เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้
ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดําเนินงาน  

2. มีแนวทางจัดหาทรพัยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใชเ้งินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (4.1-2-1)      
มีการเช่าอาคารสํานักช้ัน 5 โดยผู้จัดการโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมฯ เพ่ือใช้เป็นสํานักงานสําหรับจัดต้ัง
โครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาโท และบริเวณดาดฟ้า โดยบริษัท ทรูมูฟ จํากัด  
เพ่ือประกอบกิจการติดต้ังสถานีเครือข่ายรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ (4.1-2-2) และมีการจัดสรรดอกเบ้ียเงินกองทุน
บัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็นทุนผู้ช่วยสอนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (4.1-2-3) ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดหา/จัดสรร
แหล่งเงินทุนของหน่วยงาน เพ่ือวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (4.1-3-1) และ           
มีประมาณการค่าใช้จ่าย จากเงินรายได้ประเภทงบอุดหนุน (4.1-3-2) ที่สอดคล้องกับแผนการดําเนินงานบัณฑิต
วิทยาลัย (4.1-3-3) 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการรายงานทางการเงิน โดยจัดทํารายงานสถานะทางการเงินเป็นงบรายเดือน (4.1-4-1) 
และรายงานรายไตรมาส (4.1-4-2) อย่างเป็นระบบ และรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (4.1-4-3) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหนว่ยงานอย่างต่อเนื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําข้อมูลงบรายเดือน (4.1-5-1) มาใช้ในการเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน ความมั่นคงของหน่วยงาน และสรุปผลรายงานทางการเงินในหมวดงบประมาณแผ่นดินและหมวดเงิน
งบประมาณเงินรายได้ พร้อมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554 รายงานให้
ผู้บริหารทราบอย่างต่อเน่ือง (4.1-5-2) 
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6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยักําหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการติดตามการใช้เงิน เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการ
ดําเนินงานเป็นระบบทางการเงินโดยจัดเก็บด้วยระบบบัญชีสามมิติ (4.1-6-3) และตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (4.1-6-2) และมีการตรวจสอบและยืนยันเงินคงเหลอืของโครงการสหวิทยาการ (4.1-6-4) 
และมีผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของ
หน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก (4.1-6-1)  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนาํข้อมูลจากรายงานทาง
การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลการใช้เงินจากงบรายเดือน (4.1-7-1) รายงานรายไตรมาส (4.1-7-2) และ
ยังมีการบันทึกบัญชีประจําปีงบประมาณ 2554 ด้วยระบบ ERP (4.1-7-3) และนําข้อมูลจากการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน ความมั่นคงของหน่วยงาน สรุปผลรายงานทางการเงินในหมวดงบประมาณแผ่นดินและ
หมวดเงินงบประมาณเงินรายได้ พร้อมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ 2554  
(4.1-7-4) รายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการประจําบัณฑิต (4.1-7-5) เพ่ือนําไปใช้ในการวางแผน
และการตัดสินใจการบริหารจัดการทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพในรอบปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปี พ.ศ. 2552-2556 

4.1-2-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4.1-2-2 สัญญาเช่าอาคารราชพัสดุในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ผู้จัดการโครงการทุนพัฒนาแผนธุรกิจนวัตกรรมฯ 
- บริษัท ทรมูฟู จํากัด 

4.1-2-3 รายงานยอดเงินคงเหลือกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย 

4.1-3-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4.1-3-2 ประมาณการค่าใช้จ่าย จากเงินรายได้ประเภทงบอุดหนุน 

4.1-3-3 แผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย (งบอุดหนุน-งบประมาณ) 

4.1-4-1 งบรายเดือน ประจําปีงบประมาณ 2554 

4.1-4-2   รายงานรายไตรมาส 

4.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 และ 4/2555 

4.1-5-1 งบรายเดือน ประจําปีงบประมาณ 2554 

4.1-5-2 วิเคราะห์สรุปผลรายงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2554 

4.1-6-1 คําสั่ง มก. แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 

4.1-6-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

4.1-6-3 ระบบบัญชีสามมิติ 

4.1-6-4 ยืนยันยอดเงินคงเหลือของโครงการสหวิทยาการ 

4.1-7-1 งบรายเดือน ประจําปีงบประมาณ 2554 

4.1-7-2 รายงานรายไตรมาส 

4.1-7-3 การบันทึกบัญชีประจําปีงบประมาณ 2554 ระบบ ERP 

4.1-7-4 วิเคราะห์สรุปผลรายงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ 2554 

4.1-7-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 และ 4/2555 

 
แหล่งข้อมูล : งานคลังและพัสดุ และงานนโยบายและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : วัฒนา วิธีจงเจริญ จีรนันท์ ธราพร และ ลออรัตน์ ไพรสิงห ์
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องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล  
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (บังคับ)  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เพ่ิม)  5.00 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00 

5.2 ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการคัดเลือกบุคลากร
เข้าศึกษา  

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  9 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 

    3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

    4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพ
ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน  

    5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

    6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

    7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

    8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมกิีจกรรม
ร่วมกัน 

    9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ

หน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
บัณฑิตวิทยาลัยใช้ระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 (5.1-1-1) มีการวางแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพประจําปี (5.1-1-2) ให้การประกันคุณภาพดําเนินการตามแผน ตรวจสอบ ประเมินและ
ปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 (5.1-1-3) และมีการแต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบ
คุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 (5.1-1-4) เป็นการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการ
ประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับหน่วยงาน หน่วยงานย่อย 
จนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-2-1) มีการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบข้อมูล รายละเอียดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน การเก็บข้อมูล และมีการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.02) และ
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ติดตามแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 
(5.1-2-2) มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน พัฒนา บริหาร และติดตามการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ เอกสารระบบประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเอง ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพ
ภายในบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-2-3) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย และรายงานผลการ
ตรวจสอบ 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน คือ ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับ
ความสําเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (5.1-3-1) เพ่ือวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ี และ
เป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการรับบุคคลเข้าศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ    
(5.1-4-1) เพ่ือให้การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ดําเนินการไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรเก่ียวกับประกันคุณภาพในท่ีประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-4-2) มีการ
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และมีการตรวจสอบคุณภาพพร้อมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน (5.1-4-3) โดยคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจะปรากฏในเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง บทที่ 3 และเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-4-4) ก่อนรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554  

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแล้ว มีการ
ดําเนินการจัดทํา “รายงานการประเมินคุณภาพภายใน” จากรายงานการประเมินตนเองตามผลการประเมินฯ ของ
คณะกรรมการและผลการประเมินคุณภาพภายใน และเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-4-5), 
(5.1-4-6) ก่อนจัดส่งให้สํานักประกันคุณภาพตามกําหนด (5.1-4-7) และมีการนําผลการประเมินคุณภาพมาจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-4-8) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานต่อไป 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) (5.1-5-1) 
และดําเนินการปรับปรุงการทํางาน และนํามาจัดทําแผนการดําเนินงานของหน่วยงานเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานในปี
ต่อไป โดยมีการประชุมพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-5-2) 
เก่ียวกับเรื่องการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และมอบหมายกําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี มีการติดตาม
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ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) (5.1-5-3) และมีการติดตามผลการดําเนินงานของแผนการ
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) มีจัดทําสรุปผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (5.1-5-4) และมีการวิเคราะห์สรุปการพัฒนาผลการดําเนินงานประจําปี
งบประมาณ 2551 – 2554 ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย (5.1-5-5) เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นจาก  
ปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-6-1) เป็นระบบที่เช่ือมโยงกับระบบ

ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสามารถนําไปใช้ได้ และเป็นระบบ
ที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพ และมีการจัดทํา QA Shop เป็นการจัดทํา
ประกันคุณภาพควบคู่กับดําเนินงานประจํา ผ่านระบบ \\serverdata\ShareFull ของบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-6-2)    
เพ่ือความสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูล และประหยัดทรัพยากร 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ เป็นบุคคลที่สนับสนุนการเรียน

การสอน และการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย และผู้รับบริการทางวิชาการทั้งอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
นิสิตบัณฑิตศึกษา ได้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย และมีส่วนร่วมเข้าสัมภาษณ์ให้
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-7-1) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมและทํางานด้านประกันคุณภาพร่วมกันกับโครงการสหวิทยาการระดับ

บัณฑิตศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) ของแต่ละสาขา และกําหนด
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน (5.1-8-1) และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพร่วมกันระหว่าง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการสหสาขาวิชา 
และด้านการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการภายในบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-8-2) และบุคลากร    
มีการเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร” ในเครือข่ายแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรภายในและภายนอกคณะ หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 
(5.1-8-3) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีกระบวนการในการจัดเก็บข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพในรูปแบบไฟล์ .pdf (5.1-9-1) 
และเผยแพร่แบบอย่างและแนวปฏิบัติให้กับโครงการสหวิทยาการ ได้นําไปใช้กับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
การประกันคุณภาพก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านภารกิจการให้บริการ บัณฑิตวิทยาลัยจึงมีการพัฒนาปรับปรุงระบบ
การให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ มีการเผยแพร่กระบวนงานการพัฒนาคุณภาพการบริการ
สู่ความเป็นเลิศด้วยระบบติดตามค้นหาคําร้อง Work Record Tracking System (WRTS) (5.1-9-2) และระบบ
ตรวจสอบปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา KU Graduate Checking System (KU-GDCS) (5.1-9-3) เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืน
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นําไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนววิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และมีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ทาง www.grad.ku.ac.th  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 9 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.1 9 ข้อ 9 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 9 ข้อ บรรล ุ 9 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 
และปีการศึกษา 2555 

5.1-1-2 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

5.1-1-3 คณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 

5.1-1-4 คณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 

5.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย  

5.1-2-2 คณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 

5.1-2-3 คณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 

5.1-3-1 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

5.1-4-1 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 

5.1-4-2 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1, 4, 5, 6 

5.1-4-3 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-4-4 บันทึกข้อความ เรื่องรายงานผลการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2554 

5.1-4-5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 

5.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 

5.1-4-7 บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2553 

5.1-4-8 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2553 (สปค.01) 

5.1-5-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  
ปีการศึกษา 2553 (สปค.01) 

5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 

5.1-5-3 บันทึกข้อความ เรื่องติดตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน (สปค.02) 

5.1-5-4 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน (สปค.02) 

5.1-5-5 สรุปการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย 

5.1-6-1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย 

5.1-6-2 QA Shop ระบบ \\serverdata\ShareFull 

5.1-7-1 รายช่ือผู้เข้าสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 

5.1-8-1 บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการ ครั้งที่ 2/2555 

5.1-8-2 ข่าวบัณฑิตวิทยาลัยประจําเดือนมิถุนายน 2554  

5.1-8-3 บันทึกข้อความ เรื่องเข้าร่วมโครงการการประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนาบุคลากร
ในองค์กร 

5.1-9-1 การจัดเก็บข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพในรูปแบบไฟล์ .pdf 

5.1-9-2 ระบบติดตามค้นหาคําร้อง Work Record Tracking System (WRTS) 

5.1-9-3 ระบบตรวจสอบปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา KU Graduate Checking System  
(KU-GDCS)  

 
แหล่งข้อมูล : งานนโยบายและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : ลออรัตน์ ไพรสิงห ์และ สโรชา สุพรรณพงศ์ 
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ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระดับความสาํเร็จของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2554 

คําอธบิายของตัวบ่งชี ้

บัณฑิตวิทยาลัย มีจิตสํานึกในหน้าที่วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ริเริ่มและมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแกนนําในการระดม
ภูมิปัญญาและชี้นําทิศทางเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนดําเนินงานที่กําหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอน และผูร้ับผิดชอบการรับบุคคลเข้าศกึษา 

    2.  มีการจัดทําคู่มอืการรับสมัคร 

    3.  มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างน้อย 3 ช่องทาง 

    4.  มีการดําเนินงานรับบุคคลเข้าศึกษา บรรลุตามระยะเวลาที่กําหนด 

    5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 

    6. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. มีแผนดําเนินงานที่กําหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอน และผู้รับผิดชอบการรับบุคคลเข้าศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานการรับสมัคร ปีการศึกษา 2554 (5.2-1-1) รวมท้ังมีการ
กําหนดระยะเวลาการดําเนินการรับสมัครไว้ในคู่มือรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 (5.2-1-2) 
เพ่ือให้การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 (5.2-1-3) 
 2. มีการจัดทําคู่มือการรับสมัคร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําคู่มือการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (5.2-2-1) เพ่ือให้การรับสมัครเป็นไป
ตามข้ันตอนและแผนการรับสมัครประจําปีการศึกษานั้นๆ 
 3. มีการประชาสัมพนัธ์การรบัสมัครอย่างน้อย 3 ช่องทาง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทางข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําเดือน เว็บไซท์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th/app55_3/index.php บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
ป้ายไฟว่ิง ป้ายประชาสัมพันธ์ธนาคาร ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ 
หนังสือพิมพ์ และป้ายโปสเตอร์ (5.2-3-1) 
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 4. มีการดําเนนิงานรับบุคคลเข้าศึกษา บรรลุตามระยะเวลาที่กําหนด 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามกําหนดการรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 

ตามแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย และคู่มือรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (5.2-4-1) 
 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีการประเมินผล
ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการปฐมนิเทศนิสิต รายงานตัว และการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิต      
ปีการศึกษา 2554 (5.2-5-1) 
 6. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนนิงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการปฐมนิเทศนิสิต รายงานตัว และการ
จัดทําบัตรประจําตัวนิสิต ปีการศึกษา 2554 (5.2-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

5.2 6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 แผนการดําเนินงานการรับสมัคร ปีการศึกษา 2554 

5.2-1-2 คู่มือรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 

5.2-1-3 คณะกรรมการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2554 

5.2-2-1 คู่มือรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 

5.2-3-1 เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2-4-1 คู่มือรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 

5.2-5-1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจฯ ต่อการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่รายงานตัว และการ
จัดทําบัตรประจําตัวนิสิต ปีการศึกษา 2554 

5.2-6-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่  
ปีการศึกษา 2554 

 
แหล่งข้อมูล : งานบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : สุนันท์ ตามถ่ินไทย และ โสภา อินทรุณ 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล  
การประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ 

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน (ก.พ.ร.) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคญัครบถว้น 
ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพ่ือทําใหก้ารดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

    2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

    3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจดัทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

    4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลด
ข้อร้องเรียน เป็นต้น 

   5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุม

การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้
การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

บัณฑิตวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารนเทศอย่างต่อเน่ือง โดยคํานึงถึง
กระบวนการดําเนินงานท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามคําขวัญของบัณฑิตวิทยาลัย คือ 
รักษามาตรฐาน บริการเป็นเลิศ การพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศของบัณฑิตวิทยาลัยจึงครอบคลุมการ
ให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย โดยคํานึงถึงประโยชน์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการที่บัณฑิต
วิทยาลัยริเริ่มนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
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1) ระบบติดตามคําร้อง (Work Recording and Tracking System : WRTS) (6.1-1-1) คือ การนําระบบ
บัตรคิวมาอํานวยความสะดวกให้นิสิต และนิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการดําเนินการที่ตนเองยื่นได้ผ่านระบบ
เว็บของบัณฑิตวิทยาลัย  

2) ระบบตรวจสอบปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ e-GDCS (KU Graduate Degree Checking 
System : KU GDCS) (6.1-1-2) เป็นระบบที่บัณฑิตวิทยาลัยริเริ่มพัฒนาเป็นหน่วยงานแรกและแห่งเดียว โดยผู้บริหาร
บัณฑิตวิทยาลัยและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้หน่วยงานภายนอกได้ตรวจสอบคุณสมบัติของ
บุคลากรที่สําเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยกรอกช่ือหน่วยงานและเลขบัตร
ประชาชนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ต้องการตรวจสอบ ระบบจะสามารถแจ้งรายละเอียดการสําเร็จการศึกษาทั้งหมด 
ได้แก่ ระดับปริญญา สาขาวิชา ภาควิชา คณะ วันที่เข้าศึกษา วันที่สําเร็จการศึกษา ตลอดจนปริญญาที่ได้รับทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

3) ระบบตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (Anti-Kobpae) (6.1-1-3) เป็นระบบที่บัณฑิตวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานนําร่องในการทดสอบระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารอัตโนมัติ โดยดําเนินการร่วมกับศูนย์
ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมความรู้และวิศวกรรมภาษา 

4) ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) (6.1-1-4) เป็นระบบที่บัณฑิตวิทยาลัยนํามาใช้ในการประชุม
เพ่ือลดปริมาณการใช้กระดาษของหน่วยงาน โดยสํานักบริการคอมพิวเตอร์ได้อบรมและจัดทําคู่มือการใช้ระบบ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) (6.1-1-5) และบัณฑิตวิทยาลัยเริ่มนํามาใช้ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 (6.1-1-6) 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญ
จากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ  

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการ
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้วยความรวดเร็ว ดังน้ัน จึงได้ดําเนินการจัดทํากระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน 
โดยมีระบบติดตามคําร้อง (Work Recording and Tracking System : WRTS) (6.1-2-1) เพ่ือช่วยให้นิสิตสามารถ
ติดตามคําร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตาม และระบบระบบตรวจสอบปริญญา
บัตรระดับบัณฑิตศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ e-GDCS (KU Graduate Degree Checking System : KU GDCS) (6.1-2-2) 
เพ่ือช่วยลดภาระงานการตรวจสอบเอกสารคุณวุฒิผู้สําเร็จการศึกษา รวมท้ังลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ากระดาษ เป็น
การประหยัดทรัพยากร 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  

บัณฑิตวิทยาลัยมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน
สารสนเทศ พร้อมทั้งแจ้งให้บุคลากรทราบ (6.1-3-1) และมีคู่มือการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) 
(6.1-3-2) ขั้นตอนการใช้ระบบ e-meeting (6.1-3-3) และขั้นตอนการใช้ระบบติดตามคําร้อง (Work Recording and 
Tracking System : WRTS) (6.1-3-4) และขั้นตอนการใช้ระบบตรวจสอบปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 
e-GDCS (KU Graduate Degree Checking System : KU GDCS) (6.1-3-5) 
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4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการดําเนินงาน โดยการนําระบบระบบตรวจสอบปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ e-GDCS (KU Graduate Degree Checking System : KU GDCS) (6.1-4-1)  มาช่วยลดค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับกระดาษ และช่วยประหยัดทรัพยากร รวมทั้งจากรายงานการเข้าใช้ระบบตรวจสอบปริญญา (6.1-4-2) 
ต้ังแต่เริ่มเปิดใช้ระบบในเดือนเมษายน 2554 จะพบว่ามีผู้ใช้บริการที่ดําเนินการจากต่างจังหวัด ซึ่งเป็นการลด
ค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาการดําเนินงาน และผลการตรวจสอบให้ข้อมูลที่รวดเร็วและถูกต้อง  

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปงีบประมาณ
ต่อไป 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามความก้าวหน้าที่ยืนยันได้ว่า ผลการดําเนินงานจากการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดังกล่าวข้างต้น เป็นกระบวนการปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการ
ประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการ จากกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) โดยมีค่าความพึงพอใจ
ในปีการศึกษา 2554 คิดเป็นร้อยละ 95.21 (6.1-5-1) และมีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาต่อ การให้บริการบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีค่าความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 85.19 (6.1-5-2) และมี
การติดตาม สรุปผลการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ในที่ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (6.1-5-3) เป็นการ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการใน
การดําเนินงานในปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์  เป้าหมาย
2554 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2555 2553 2554 2553 2554 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 ขั้นตอนระบบติดตามคําร้อง (Work Recording and Tracking System (WRTS) 

6.1-1-2   ขั้นตอนระบบตรวจสอบปริญญาอิเล็กทรอนิกส ์e-GDCS (KU GDCS) 

6.1-1-3   ระบบตรวจสอบการคัดลอก วพ. (Anti-Kobpae) 

6.1-1-4   ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ์(e-meeting) 

6.1-1-5   คู่มือการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ์(e-meeting) 

6.1-1-6   การใช้ระบบ e-meeting ในการประชุมคณะกรรมการ บว. ครั้งที่ 7-2555 

6.1-2-1 หลักการการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน WRTS 

6.1-2-2   หลักการการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน e-GDCS (KU GDCS) 

6.1-3-1 ภาระงานนโยบายและสารสนเทศ 

6.1-3-2 คู่มือการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ์(e-meeting)  

6.1-3-3 ขั้นตอนการใช้ระบบ e-meeting  

6.1-3-4 ขั้นตอนการใช้ระบบ (WRTS)  

6.1-3-5 ขั้นตอนการใช้ระบบ e-GDCS (KU GDCS) 

6.1-4-1 ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน e-GDCS (KU GDCS) 

6.1-4-2 รายงานการเข้าใช้ระบบตรวจสอบปริญญา (KU GDCS) 

6.1-5-1 กล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) 

6.1-5-2   รายงานการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจฯ ต่อการให้บรกิาร ปีการศึกษา 2554 

6.1-5-3 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

 
แหล่งข้อมูล : งานนโยบายและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : ลออรัตน์ ไพรสิงห์ 
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บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งช้ีทั้งหมด 12 ตัวบ่งช้ี แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ  6  องค์ประกอบ  และมีผลการดํา เ นินงานตามตัวบ่ง ช้ีที่ กํ าหนดของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตาราง  
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ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคณุภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย (เต็ม 5) ผลการ

ประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์
และแผนดําเนินการ   

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก - 5.00 4.72 4.82 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.72 4.95  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

   

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของบัณฑติวิทยาลัย 

  บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุด
ที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองคป์ระกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินการติดตามและทบทวนผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. มีโครงการบริการวิชาการแก่นิสิตไทยและนสิิตต่างชาติ และมีผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ และ
บุคลากรที่ให้บริการด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ 

2. มีการให้บริการด้วยระบบติดตามคําร้อง (WRTS) 
3. มีระบบตรวจสอบปริญญา ระดับบัณฑิตศึกษา (KU-GDCS) 
4. มีระบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ (Satisfactory Box) 
5. มีการให้บริการชําระเงินผ่านบัตรเครดิต 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ และมีการสนับสนุนการอบรม
สัมมนาต่างๆ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. มีการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีผู้รับผิดชอบหลักทุกตัวบ่งช้ี 
2. มีการจัดเก็บข้อมูลหลักฐานเป็นไฟล์ .pdf 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
  จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 2, 4 กรกฎาคม 
2555 โดยคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2554 แต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย คําสั่งที่ 
0082/2555 ลงวันที่ 18 มกราคม 2555 มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังน้ี 

จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

1.  มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ที่
ชัดเจน และมแีผนการ
ดําเนินงานประจําปีที่สอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัย 

- - 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก 

1. มีระบบและขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่ครอบคลุมภารกิจหลัก 

1. ยังขาดการสํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการครบทุกกิจกรรมการ
อบรม 

1. ควรมีสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการให้ครบทุกกิจกรรมการ
อบรม 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 

- - - 

องค์ประกอบที ่4 การเงนิและงบประมาณ 

1. วิธีปฏิบัติทางการเงินเป็นไปตาม
ระเบียบและข้อบังคับที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

- - 

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

- - 1. ควรจัดทํา QA Shop เพ่ือการ
ประกันคุณภาพ 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - - 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ตามรอบปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2554 น้ัน บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 4 
กิจกรรม และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 4 กิจกรรม รายละเอียดดังน้ี 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

หนวยงาน...................บัณฑิตวิทยาลัย...............................

รายงาน ณ วันที่..........7  กันยายน  2554............................

ปรับปรุงครั้งที่............1.......................................................

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. การประเมินผล

ความพงึพอใจ

ของผูรับบริการ

บางโครงการ 

ผูตอบ

แบบสอบถามมี

จํานวนนอยเกินไป

1. ควรให

ผูรับบริการตอบ

แบบสอบถาม

ความพงึพอใจใน

วันหรือชวงทาย

ของการรวม

โครงการ

1.1 บัณฑิตวิทยาลัย

มีการประเมินผล

ความพงึพอใจ ของ

ผูรับบริการในทุก

กิจกรรม

1.1 กระตุนเตือน

ผูรับบริการใหตอบ

แบบสอบถาม และ

จัดเก็บแบบสอบถาม

จากผูเขารวมโครงการ

 - 1.1 กระตุนเตือน/เชิญ

ชวนใหผูรับบริการ

ชวยตอบแบบสอบถาม

 พรอมทั้งจัดเก็บ

แบบสอบถามจาก

ผูเขารวมโครงการ

1.1 การประเมินผลความ

พงึพอใจแตละโครงการ มี

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม

มากขึ้น

 -  - ผูบริหาร

บัณฑิต

วิทยาลัย

 - งานบริการ

การศึกษา / 

งานมาตรฐาน

การศึกษา

2. หลายโครงการ

มีประโยชนกับ

นิสิต แตเมื่อดู

จํานวนนิสิตที่เขา

รวมยังอยูใน

ปริมาณที่นอย

2. ควรจัดทํา

เนื้อหาสาระจาก

การอบรม/บรรยาย

 ในรูปของซีดี/วีดี

ทัศน ซึ่งอาจารย 

นิสิต หรือผูสนใจ

ทั่วไป สามารถดู

ยอนหลังได

2.1 บัณฑิตวิทยาลัย

มีการบันทึก

กิจกรรมการบรรยาย

 เพือ่เผยแพรในรูป

ของซีดี/วีดีทัศน

2.1 ดําเนินการบันทึก

กิจกรรมการฝกอบรม/

บรรยาย และนํา

เผยแพร ในภายหลัง

 - 2.1 บันทึกกิจกรรม

การบรรยาย ในรูป

ของซีดี/วีดีทัศน เพือ่

ประชาสัมพนัธ

เผยแพรผานทางเว็บ

ไซทบัณฑิตวิทยาลัย

ใหอาจารย นิสิต และ

ผูสนใจ

2.1 มีซีดี/วีดีทัศน กิจกรรม

การบรรยาย ที่สามารถ

นํามาประชาสัมพนัธ

เผยแพรและดูยอนหลังได

 -  - ผูบริหาร

บัณฑิต

วิทยาลัย

 - งานบริการ

การศึกษา / 

งานมาตรฐาน

การศึกษา / 

งานนโยบาย

และสารสนเทศ

แผนพัฒนาปรบัปรงุตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

1. จุดที่ควรพัฒนา 4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

8. ผูรับผิดชอบ

8.1 ผูกํากับ

ดูแล

8.2 ผูปฏิบัติงาน

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

25552554

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555

 
 
 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
  

 

110000  
 

  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

3. บุคลากรยังไม

คอยเขาใจกับการ

เก็บหลักฐานให

สอดคลองกับเกณฑ

3. บุคลากรควรทํา

ความเขาใจ

เกี่ยวกับ

องคประกอบแต

ละองคประกอบ 

และตัวบงชี้ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

3.1 บุคลากรควร

ดําเนินการประกัน

คุณภาพใหเปน

สวนหนึ่งของงาน

ประจํา

3.1 ควรทําความเขาใจ

องคประกอบและตัว

บงชี้ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

 - 3.1 เขารวมการประชุม

ชี้แจงเกี่ยวกับ

องคประกอบ และตัว

บงชี้ที่มีการ

เปลี่ยนแปลงในแตละป

3.1 ความเขาใจในตัวบงชี้ 

และสามารถจัดเก็บเอกสาร

ไดสอดคลองกับเกณฑ

 - ผูบริหาร

บัณฑิต

วิทยาลัย

 - สํานักงาน

เลขานุการ

บัณฑิตวิทยาลัย

4. รายการ

หลักฐานที่

นําเสนอใน e-SAR

 ไมครบถวน ตอง

ตรวจสอบจาก

แหลงอืน่ประกอบ

4. ควรมีรายการ

หลักฐานที่

นําเสนอใน e-SAR

 ใหครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

4.1 บัณฑิตวิทยาลัย

ดําเนินการดาน

การเงิน พรอมมี

หลักฐานตรงกับ

เกณฑที่

มหาวิทยาลัยกําหนด

4.1 จัดทําหลักฐาน

ทางการเงินในรูปแบบ 

e-SAR และเอกสาร

หลักฐาน

 - 4.1 จัดทําหลักฐาน

ทางการเงินครบถวน 

ตามเกณฑมาตรฐาน

4.1 หลักฐานทางการเงินที่

ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐาน

 - ผูบริหาร

บัณฑิต

วิทยาลัย

 - งานคลังและ

พัสดุ

2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง

1. จุดที่ควรพัฒนา 4.2 กิจกรรมที่

สอดคลองกับโครงการ

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI) ของแนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

8. ผูรับผิดชอบ

8.1 ผูกํากับ

ดูแล

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ

8.2 ผูปฏิบัติงาน

7. 

งบประมาณ

ที่ตั้งไว

25552554

4. แนวทางการ

แกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

4.1 โครงการที่

สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/

6. ระยะเวลาดําเนินการตามรอบปงบประมาณ 2555
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2553 (สปค.02) 

หนวยงาน..................บัณฑิตวิทยาลัย..............................

รายงาน ณ วันที่.............11 เมษายน 2555.......................

ปรับปรุงครั้งที่..................1............................................

8.1 ผูกาํกบัดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

1.1 กระตุนเตือนผูรับบริการให

ตอบแบบสอบถาม และจัดเก็บ

แบบสอบถามจากผูเขารวม

โครงการ

 - 1.1 กระตุนเตือน/เชิญชวนให

ผูรับบริการชวยตอบแบบสอบถาม

 พรอมทั้งจัดเก็บแบบสอบถาม

จากผูเขารวมโครงการ

1.1 การประเมินผลความพึงพอใจ

แตละโครงการ มีจํานวนผูตอบ

แบบสอบถามมากขึ้น

2 4/4x100 = 100%  - ผูบริหารบัณฑิต

วิทยาลัย

 - งานบริการ

การศึกษา / งาน

มาตรฐานการศึกษา

2.1 ดําเนินการบันทึกกิจกรรม

การฝกอบรม/บรรยาย และนํา

เผยแพร ในภายหลัง

 - 2.1 บันทึกกิจกรรมการบรรยาย 

ในรูปของซีดี/วีดีทัศน เพื่อ

ประชาสัมพันธเผยแพรผานทาง

เว็บไซทบัณฑิตวิทยาลัยใหอาจารย

 นิสิต และผูสนใจ

2.1 มีซีดี/วีดีทัศน กิจกรรมการ

บรรยาย ที่สามารถนํามา

ประชาสัมพันธเผยแพรและดู

ยอนหลังได

2 4/4x100 = 100%  - ผูบริหารบัณฑิต

วิทยาลัย

 - งานบริการ

การศึกษา / งาน

มาตรฐานการศึกษา

 / งานนโยบาย

และสารสนเทศ

มีการถายทอด

ผานเว็บไซท 

และบันทึกวีดิ

ทัศนสามารถดู

ยอนหลังได แต

 บว. เนนให

นิสิตเขารวม

โครงการ

อบรมการ

เขียน/พิมพ วพ.

 ทุกคน

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กจิกรรม

8. ผูรับผิดชอบ 9. หมายเหตุ

องคประกอบที่ 2 ภารกจิหลกั

7. งบประมาณที่

ใชจริง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศกึษา 2553

1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. โครงการที่สอดคลองกบัแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กจิกรรมที่สอดคลองกบั

โครงการ

4. ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กจิกรรม
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8.1 ผูกํากับดูแล 8.2 ผูปฏิบัติงาน

3.1 ควรทําความเขาใจ

องคประกอบและตัวบงชี้ที่มีการ

เปลี่ยนแปลง

 - 3.1 เขารวมการประชุมชี้แจง

เกี่ยวกับองคประกอบ และตัว

บงชี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแตละป

3.1 ความเขาใจในตัวบงชี้ และ

สามารถจัดเก็บเอกสารได

สอดคลองกับเกณฑ

2 4/4x100 = 100%  - ผูบริหารบัณฑติ

วิทยาลัย

 - สํานักงาน

เลขานุการบัณฑติ

วิทยาลัย

4.1 จัดทําหลักฐานทางการเงินใน

รูปแบบ e-SAR และเอกสาร

หลักฐาน

 - 4.1 จดัทําหลักฐานทางการเงิน

ครบถวน ตามเกณฑมาตรฐาน

4.1 หลักฐานทางการเงินที่

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐาน

2 4/4x100 = 100%  - ผูบริหารบัณฑติ

วิทยาลัย

 - งานคลังและพสัดุ

 

0 โครงการ 4 กิจกรรม 0 กิจกรรม ยังไมไดดําเนินงาน

0 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินงาน 4 /4 x100 100.00

4 กิจกรรม ดําเนินงานเสร็จสิ้น

องคประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ

6. รอยละ

ผลสําเร็จของ

โครงการ/กิจกรรม

รอยละผลสําเร็จ

กิจกรรมที่ดําเนินงานเสร็จสิ้น x100

       กิจกรรมทั้งหมด

8. ผูรับผดิชอบ 9. หมายเหตุ

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ

7. งบประมาณที่

ใชจริง

สรุปผลการดําเนินงานตามแผน

1. แนวทางการแกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ)

2. โครงการที่สอดคลองกับแนว

ทางการแกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ)

3. กิจกรรมที่สอดคลองกับ

โครงการ

4. ตัวชีว้ัดความสําเร็จ (KPI) ของ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง (กล

ยุทธ)

5. ผลการดําเนินงานตาม

กิจกรรม
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2554 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง    

5.1  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปกีารศึกษา 2554 

 1.  ดร.จีรศักด์ิ  พงษ์พิษณุพิจิตร์  ประธานคณะกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 2.  ผศ.ดร.คนึงนิจ  ภู่พัฒน์วิบูลย์  รองประธานคณะกรรมการ 
  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 3.   ดร.มงคล  หวังสถิตย์วงษ์  กรรมการ 
  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 4.  นางมุกดา  เกตุแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
  สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 5.  นายทองปาน  ขันตีกรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
  สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.2  บทสรปุสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2554 ตาม
กระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่าง
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร ข้าราชการ พนักงาน 
คณะกรรมการประจําบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โครงการปริญญาโท รวมทั้งหมด 18 คน 

สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ส่วนตัวบ่งช้ีเพ่ิม 1 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ทําให้คะแนนภาพรวม 13 ตัวบ่งช้ี 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7  สรุปผลการประเมินคณุภาพภายในตามองคป์ระกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคณุภาพ ลักษณะ
ตัวบ่งชี ้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
บว. กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก บังคับ - - 5.00 4.00 4.72 4.72 4.82 4.48 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ
การจดัการ  

บังคับ 5.00 5.00 5.00 4.75 - - 5.00 4.80 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เพิ่ม - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรงุระบบดําเนินงาน 

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

ภาพรวม 12 ตัวบ่งชี ้   5.00 5.00 5.00 4.78 4.72 4.72 4.95 4.79 

ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวม 13 ตัวบ่งชี ้   5.00 5.00 5.00 4.80 4.72 4.72 4.96 4.80 

ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในคร้ังน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

ภาพรวม 

จุดแข็ง 

1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก โดยมีระบบ
สารสนเทศสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ  

2. มีการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิตที่หลากหลายและครอบคลุม โดยเฉพาะการสนับสนุนทุน
ประเภทต่างๆ ด้านวิชาการ สามารถทําให้นิสิตผลิตผลงานวิชาการได้เป็นที่ประจักษ์ 

3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และดําเนินการ เพ่ือเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
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4. มีกระบวนการท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เช่น ระบบตรวจสอบปริญญาระดับ
บัณฑิตศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ 

จุดที่ควรพฒันา 

 - การจัดทําแผนกลยุทธ์ (ทั่วไปเป็นแผนระยะยาว 5 ปี) ยังไม่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบตามแนวปฏิบัติ
ที่ปรากฏในคู่มือฯ โดยเริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน การทํา SWOT แล้วจึงนําการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
SWOT มาจัดทํา Strategic Map และแผนกลยุทธ์ ตามลําดับ 

ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ (ทั่วไปเป็นแผนระยะยาว 5 ปี) ควรมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบตามแนวปฏิบัติ
ที่ปรากฏในคู่มือฯ โดยเริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน การทํา SWOT แล้วจึงนําการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 
SWOT มาจัดทํา Strategic Map และแผนกลยุทธ์ ตามลําดับ 

2. ควรพิจารณาปรับกระบวนการให้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้มาใช้บริการ จํานวนมากเป็นพิเศษ เช่น ใกล้
วันสุดท้ายการขอจบการศึกษา เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมความสะดวกให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะในเรื่อง  
ที่จอดรถ  

2. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพ่ิมทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตอบสนองนโยบาย  
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย  

5.3  นวัตกรรมและแนวปฏบิัติท่ีด ี

1. ระบบตรวจสอบปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ KU Graduate Checking System (KU-GDCS) 
เพ่ือให้บริการกับประชาชน หน่วยงานและผู้ประกอบการทั่วประเทศ ได้ตรวจสอบปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดทําข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2550 เป็นภาษาอังกฤษ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยครอบคลุมทั้งประเทศในและนอกภูมิภาคอาเซียน 

5.4  ประสิทธิผลการสนับสนุนพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

 บัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อน
การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนการศึกษา และการวิจัย 
ทําให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ



  
รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  

 
 

110066  
 

  

และนานาชาติ สอดรับกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ในการกํากับดูแล สนับสนุน และ
ประสานงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลงานที่มีมาตรฐาน และสามารถสนับสนุนการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีแผนเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดประตูสู่
อาเซียน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ตลอดจนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในด้านทักษะ
และประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ และการทําวิจัย โดยการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่สามารถส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 

5.5  ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
บัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามประเด็นที่หน่วยงาน
สามารถดําเนินการได้ครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม และมีการดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ท้ัง 4 กิจกรรม  

5.6  ข้อมูลการประกันคณุภาพของบณัฑิตวิทยาลยั 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมิน
คุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบ
ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการ
ดําเนินงานทั้งหมด 13 ตัวบ่งช้ีบังคับตามที่กําหนดไว้ โดยบัณฑิตวิทยาลัยประเมินตนเองได้ระดับคะแนน 4.87 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ได้ระดับคะแนน 4.72 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

5.7  วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง
พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
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5.8  กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

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

5.9  กําหนดการประเมิน 

วันพฤหสับดีที ่26 กรกฎาคม พ.ศ.2555  

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือวางแผนการดําเนินงาน 
ในการประเมินฯ  

09.00 – 09.15 น. ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการฯ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทาง 
ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554  

09.15 – 10.00 น. -  ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554  
ทั้งน้ี ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคญั ดังน้ี  
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น  
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
    ภายใน ของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลติ  
3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ 

   ประกันคุณภาพ  
   5. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต  

- คณะกรรมการประเมินฯ ซกัถามเพ่ิมเติม 
10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ช้ัน 7  
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ดังน้ี  
13.00 – 13.30 น. กลุ่มที ่1 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย   จํานวน 3 คน  
13.30 – 14.00 น. กลุ่มที ่2 นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   จํานวน 7 คน  
14.00 – 14.30 น. กลุ่มที ่3 บุคลากร ข้าราชการ และพนักงาน   จํานวน 6 คน 
14.30 – 15.00 น. กลุ่มที ่4 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โครงการปริญญาโท จํานวน 2 คน  
15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย 
15.00 – 15.30 น. - ตรวจเย่ียมงานมาตรฐานการศึกษา   
15.30 – 16.00 น. - ตรวจเย่ียมงานบริการการศึกษา 
16.00 – 16.30 น. - ตรวจเย่ียมงานนโยบายและสารสนเทศ 
16.30 น. เป็นต้นไป  คณะกรรมการประเมนิฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และประชุมสรุปผลการประเมนิฯ ในเบ้ืองต้น 
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วันศุกร์ที ่27 กรกฎาคม พ.ศ.2555 

09.00 – 11.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน 
11.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจาให้ผู้บริหาร 
 และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย รับทราบ  
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ช้ัน 4 

5.10  วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย มกีารวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และ
หลังการตรวจเย่ียม) ดังน้ี 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียมของผู้ประเมิน    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบ้ืองต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือสรุป
ประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดเวลาการประเมิน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แนะนําผู้บริหาร และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร ข้าราชการ พนักงาน คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โครงการปริญญาโท จํานวน 18 คน ตรวจเย่ียมหน่วยงานย่อย 
จํานวน 3 หน่วยงาน ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  

  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเย่ียม 
  สรุปผลการประเมินฯ และนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน นําเสนอร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้หน่วยงานทักท้วง ปรับแก้ไข จัดทํารูปเล่มส่ง
ให้กับหน่วยงาน และสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

5.11  เกณฑ์การประเมนิ 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลเุป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดเพ่ือให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

5.12  ผลการประเมินคณุภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพดีมาก ส่วนตัวบ่งช้ีเพ่ิม 1 
ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ทําให้คะแนนภาพรวม 13 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้
คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งช้ีสรุปได้ดังตารางที่ 8 

ตารางที ่8  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของบัณฑิตวิทยาลัย 12 ตัวบ่งชี้) 4.95 4.79 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของบัณฑิตวิทยาลัย 13 ตัวบ่งชี้ (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้ และเพ่ิม 1 ตัวบ่งชี้) 4.96 4.80 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 5.00 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.82 4.48 

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.00 4,912.64 4.45 4,912.64 4.45 4.45 4.45 

1,104 1,104 

2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 เนื่องจากไม่พบการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ (นิสิต อาจารย์ บุคลากร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ  5.00 4.80 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6 เนื่องจากไม่พบหลักฐานการนําผลประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย 
2554 

ผลการดําเนินงาน ป ี2554 คะแนนผลการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ 

ตัวหาร ตัวหาร 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ 
การพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 57 100.00 56 100.00 5.00 5.00 

57 56 

หมายเหตุ : มีบุคลากรท่ีมีอายุการทํางานอยู่ในช่วง 6 – 9 เดือน จํานวน 2 คน 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ  5.00 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (บังคับ)  5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เพ่ิม)  5.00 5.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 9 9 9 5.00 5.00 

5.2 ระดับความสําเร็จของ
กระบวนการคัดเลือกบุคลากร
เข้าศึกษา  

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 4 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังน้ี  
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จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ (ทั่วไปเป็นแผนระยะยาว 5 ปี) ยังไม่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบตามแนว

ปฏิบัติที่ปรากฏในคู่มือฯ โดยเริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน การทํา SWOT แล้วจึงนําการวิเคราะห์
ข้อมูลจาก SWOT มาจัดทํา Strategic Map และแผนกลยุทธ์ ตามลําดับ 

2. ยังไม่มีการแยกแผนปฏิบัติการออกมาจากแผนกลยุทธ์อย่างชัดแจ้ง 
3. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่บุคลากร ยังไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ 
1. การจัดทําแผนกลยุทธ์ (ทั่วไปเป็นแผนระยะยาว 5 ปี) ควรมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบตามแนว

ปฏิบัติที่ปรากฏในคู่มือฯ โดยเริ่มจากการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทําแผน การทํา SWOT แล้วจึงนําการวิเคราะห์
ข้อมูลจาก SWOT มาจัดทํา Strategic Map และแผนกลยุทธ์ ตามลําดับ 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการ ควรแยกมาจากแผนกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมใน
แต่ละกลยุทธ์ที่ระบุเป้าหมายและตัวช้ีวัด 

3. การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่บุคลากร ควรมีการดําเนินงานให้ชัดเจน เช่น มีการประชุมช้ีแจง เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการตามแผนได้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามแผน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 4 ตัว
บ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.82 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย อยู่ในระดับดีมาก โดยมีระบบ

สารสนเทศสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ  
2. มีการจัดโครงการสนับสนุนการพัฒนานิสิตที่หลากหลายและครอบคลุม โดยเฉพาะการสนับสนุนทุน

ประเภทต่างๆ ด้านวิชาการ สามารถทําให้นิสิตผลิตผลงานวิชาการได้เป็นที่ประจักษ์   

แนวทางเสริม 

- ควรมีการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและหาแหล่งทุนสนับสนุนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งควรพิจารณาขยายการให้
ทุนสนับสนุนการนําเสนอและเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ 

จุดที่ควรพฒันา 

- ยังไม่มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการในภาพรวม 
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ข้อเสนอแนะ 
- ควรจัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ได้แก่ นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง ในภาพรวม ให้ครอบคลุมตามภารกิจการให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือนําข้อมูลมาประกอบการ
จัดทําแผนการให้บริการต่อไป 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
- ผู้บริหารทุกระดับมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานชัดเจนเป็นรูปธรรม ผลักดันให้บัณฑิต

วิทยาลัยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

จุดที่ควรพฒันา 
- ข้อเสนอแนะจากการนําผลประเมิน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา ยัง

ไม่พบหลักฐานการนําผลประเมินไปปรับปรุงแผนที่ชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรวิเคราะห์ผลการประเมินการดําเนินงานก่อนเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณา และขอแนวทางพัฒนาหรือปรับแผนที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- มีเงินรายได้สนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการศึกษา และการวิจัย ได้เป็นอย่างดี สามารถ

ขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญและขับเคลื่อนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานที่เป็นระบบอย่าง

ชัดเจน และต่อเน่ือง ก่อให้เกิดผลการดําเนินงานที่เห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานได้อย่างชัดเจน 

2. มีกระบวนการท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง  
- มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง และครอบคลุมการให้บริการของ

บัณฑิตวิทยาลัย สอดรับกับคําขวัญใหม่ “รักษามาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เปิดประตูสู่อาเซียน” ทําให้ผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีถึงดีมาก 

แนวทางเสริม 
- ควรมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร สิ่งอํานวยความสะดวก และระบบงาน เพ่ือรองรับการ

เปิดประตูสู่อาเซียน 
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ภาคผนวกท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน  
ปีการศึกษา 2554 

สํานัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ     

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก     

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.00 4.45 4.45 

- ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยต่อจํานวนคนท่ีตอบแบบสอบถาม ของ
ทุกโครงการกิจกรรม 

คะแนน 
 

4,912.64 4,912.64 

-  ผลรวมของจํานวนคนท่ีตอบแบบสอบถามของทุกโครงการ
กิจกรรม 

คะแนน  1,104 1,104 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 4 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ     

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 5 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 

- จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯ คน 
 

57 56 

- จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน  57 56 

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9 9 

5.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ข้อ 6 6 6 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน     

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 4 5 5 
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ภาคผนวกท่ี 2 ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มคณะกรรมการประจาํบณัฑิตวิทยาลยั จํานวน 3 คน 

1. ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย เน่ืองจากมีโอกาสเป็นกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง และการแต่งต้ังคณะกรรมการฯ มีการบอกภาระหน้าที่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ที่กําหนด 

2. บทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย 
- การกําหนดนโยบายทางด้านบัณฑิตศึกษา มาตรฐานหลักสูตร การรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก และ

แผน ข  คุณสมบัติการรับเข้า การให้ทุน เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และนโยบายที่กําหนด  
- มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งมีการปรับหลักสูตรให้สอดรับกับเกณฑ์มาตรฐาน อาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนนิสิตในการเตรียมนําเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งในและต่างประเทศ 
3. การพิจารณาทุน มีคณะอนุกรรมการในการพิจารณาการให้ทุนในเบ้ืองต้น และนําเสนอคณะกรรมการประจํา

บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
4. มีการพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการกํากับดูแลนิสิต และสามารถรองรับการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
5. บัณฑิตวิทยาลัย มีแนวโน้มการพัฒนาการดําเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสําคัญกับ

คุณสมบัติการรับเข้า มีการปรับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตที่จบได้มาตรฐาน แต่มีข้อจํากัดที่ส่งผล
กระทบกับความนิยม และจํานวนนิสิตที่เข้าศึกษาลดลง เช่น กรณีที่มีการปรับเกณฑ์ให้เปิด แผน ก  ร้อยละ 30 
และแผน ข ร้อยละ 70  

6. การทํางานร่วมกันของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
- ทําให้รับทราบข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย ที่สามารถนําไปถ่ายทอดลงไปในระดับคณะ โดยมีการ

ประสานงานความร่วมมือ และมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย 

- บรรยากาศในการประชุมดี โดยใช้องค์ประชุมในการพิจารณาตัดสิน และการดําเนินงานต่างๆ จะมี
คณะอนุกรรมการพิจารณาในเบ้ืองต้น สําหรับภาพรวมกรรมการดี ทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดําเนินงานจากกรรมการท่ีมาจากคณะต่างๆ 

- มีการถ่ายทอดข้อมูลให้ระดับคณะรับทราบโดยตรง ผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ซึ่งมีผู้แทน
จากภาควิชาต่างๆ  

7. การปรับปรุงโครงสร้าง หรือขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ  
- ควรมีการอบรมอาจารย์รุ่นใหม่ เก่ียวกับระเบียบ กฎเกณฑ์การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้ชัดเจน 

เพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้ข้อเสนอแนะสําหรับนิสิต ซึ่งบางคณะมีการกําหนดกฎเกณฑ์เพ่ิมเติม  
- หลักสูตรที่เป็นพหุหรือสหวิทยาการ มีการไปสังกัดในระดับคณะ และบางส่วนอยู่ในสังกัดของบัณฑิต

วิทยาลัย ทําให้การบริหารจัดการไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ควรอยู่ในการกํากับดูแลของหน่วยงาน
เดียวกัน เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปแนวทางเดียวกัน 
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- มีความพยายามสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ให้อาจารย์รับทราบ ผ่านการ
ปฐมนิเทศ และมีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นเลิศทางด้านการสอน เพ่ือช่วยเหลืออาจารย์ให้มีคุณภาพมาก
ย่ิงขึ้น 

- มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเน่ือง และหลากหลาย  
8. มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

- นิสิตที่รับเข้ามีคุณภาพแตกต่างกัน แต่มหาวิทยาลัยยังคงควบคุมการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และรักษา
มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ซึ่งการควบคุมคุณภาพนิสิตพยายามควบคุมไม่ให้ตํ่ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด โดยมีการสนับสนุนทุนต่างๆ เพ่ือเป็นส่วนผลักดันการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

- การกําหนดเกณฑ์สอบภาษาอังกฤษ ซึ่งนิสิตส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนด แต่ยังคงเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเดิม โดยปรับกระบวนการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานิสิต เช่น มีศูนย์ภาษา และหอสมุด ที่รองรับการ
พัฒนาทักษะภาษาสําหรับนิสิต 

9. แนวทางการแก้ไขด้านคุณธรรม จริยธรรม 
- ควรมีการวัดคุณภาพด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมของ

นิสิตลดลง มีทัศนคติเปลี่ยนไป ซึ่งปัญหาที่จําเป็นต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  
- ควรเริ่มจากอาจารย์ ซึ่งมีหลายมาตรฐาน การลอกเลียนผลงาน บัณฑิตวิทยาลัย พยายามพัฒนาโปรแกรม

เพ่ือให้การคัดลอกผลงานลดลง 
- ควรพิจารณาทบทวนทั้งผลประโยชน์หรือผลกระทบที่นิสิตและมหาวิทยาลัยได้รับ 

10. ข้อเสนอแนะ 
- สกอ. ควรมีความชัดเจนในการตีความคําว่า พหุ หรือสหวิทยาการ 
- การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งกําหนดให้อาจารย์ต้องจัดทํา มคอ.  ควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการ

ประเมิน และมีผลกระทบกับอาจารย์อย่างไร กรณีที่อาจารย์ไม่ดําเนินการ 

กลุ่มนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 7 คน 

1.  สาเหตุที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- เป็นสาขาที่ต่อเน่ือง และอาจารย์ที่สาขา เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ  
- บัณฑิตวิทยาลัย มีการให้บริการเป็นอย่างดี และครบถ้วน 
- มีผลงานวิจัยในสาขาที่เก่ียวข้อง มีการจัดทําโครงงานวิจัยต่อเน่ือง สามารถทํางานร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ได้สะดวก 
- การประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยให้บริการที่ดี รวดเร็ว มีความคล่องตัว  
- อาจารย์มีช่ือเสียง มีความเช่ียวชาญสูง มีเอกสารอ้างอิงที่ดีกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และให้การดูแลเป็น

อย่างดี  
- สถาบันที่จบไม่มีสาขาที่เก่ียวข้องกับสาขาที่เรียนจบมาโดยตรง  
- รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา และมีทุนศึกษาต่อโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ 

และมีการให้บริการที่รวดเร็ว มีขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน 
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- มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศญี่ปุ่น  
- มีโอกาสที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น ได้รับทุนการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และมีการเรียน

ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
2. คณะมีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนานิสิตเพ่ิมเติม 

- มีการฝึกการสอบวิทยานิพนธ์ การเขียนโครงร่าง การเขียนบทความในการตีพิมพ์ 
- มีการฝึกอบรมให้นิสิต และมใีบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

3. เกณฑ์ทางด้านภาษาอังกฤษ 
- ปริญญาโท ถ้าสอบผ่านเกณฑ์เกินร้อยละ 55 ไม่ต้องเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบมาตรฐานจาก

ส่วนกลาง ซึ่งมกีารสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์  
4. ปัญหาอุปสรรค  

- ความพร้อมด้านสารเคมี ทําให้มีปัญหาในการทําหัวข้อวิทยานิพนธ์ แต่สามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อการทํา
วิทยานิพนธ์ได้ 

5. ความประทับใจ 
- ได้รับการสนับสนุนจากสาขาวิชาเป็นอย่างดี 
- ระบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และถ้าเป็นนิสิตจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับบริการและความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ทั้งกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก  

- มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกีฬาระหว่างสถาบัน ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องเป็นอย่างดี    
ทําให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย  

6. มีการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจากบัณฑิตวิทยาลัย ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์ และการให้บริการ 
7. ข้อเสนอแนะ 

- ควรมีสถานที่จอดรถ หรือสถานที่จอดรถช่ัวคราว โดยกําหนดระยะเวลาการจอดรถให้เหมาะสม 
- ช่วงเวลาที่มีผูม้ารับบริการจํานวนมาก ควรเปิดช่องบริการเพ่ิมเติม 
- ควรมีการฝึกซอ้มนิสิตก่อนมกีารสอบจริง ซึง่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหาผู้เช่ียวชาญต่างประเทศ 

กลุ่มบุคลากร จํานวน 6 คน 

1. เห็นการเปลี่ยนแปลงในการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลต่างๆ อยู่ในช่วงการพัฒนาต่อยอด ทําให้ลดภาระงาน 
- สถานที่ มีพ้ืนที่สีเขียว มีทุนสวัสดิการจัดสรรให้กับพนักงาน ทุนการศึกษา และการอํานวยความสะดวกด้าน

ต่างๆ 
- มีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น โครงการพัฒนาวิชาการ การจัดทํารูปเล่มวิทยานิพนธ์สําหรับนิสิต รวมท้ัง

มหาวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายให้นักวิชาการศึกษา ต้องทํางานวิจัย ทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
สัดส่วนภาระงานเพ่ิมขึ้น ซึ่งต้องมีการวางแผนร่วมกัน เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

- มีนโยบายสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาภาษาอังกฤษ เพ่ือรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
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- ได้รับรางวัลเพ่ิมขึ้น ระบบการติดตามคําร้องที่สะดวกและง่ายขึ้น มีการบริการทําบัตรนิสิต ที่เป็นขั้นตอน
เบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว ทําให้ไม่เสียเวลา มีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม  

- มีการจัดสรรทุนสําหรับนิสิตและอาจารย์เพ่ิมขึ้น โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารจัดการการให้ทุนเป็น
อย่างดี 

- มีโครงการปรับเปลี่ยนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกปี 
2. สิ่งที่ควรปรับปรุง 

- สถานที่จอดรถให้เพียงพอกับการให้บริการ และการเดินทางเข้าถึงหน่วยงานได้สะดวก 
- ทุนสนับสนุนการทํางานวิจัยสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน 
- การส่งเสริมสนับสนุนการทํางานวิจัยของบุคลากร ซึ่งยังไม่มีความเช่ียวชาญในการทํางานวิจัย  
- การให้บริการท่ีมีคนมารับบริการจํานวนมาก อาจส่งผลกับอารมณ์ของผู้รับบริการและผู้ใช้บริการ ซึ่งต้อง

รู้จักควบคุมอารมณ์  
- ควรปรับให้บุคลากรสามารถทํางานทดแทนกันได้มากขึ้น โดยอาจจัดทําโครงการพหุทักษะ เพ่ือการพัฒนา

บุคลากรให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ 
- ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ระหว่างการปรับระบบให้เป็นระบบเดียวกัน ทําให้การ

รายงานข้อมูลทางการเงิน ต้องใช้เวลามาก ในช่วงการปรับระบบ 
3. การพัฒนาบุคลากร 

- มีโครงการสัมมนาบุคลากร เปิดโอกาสให้บุคลากรได้ทัศนศึกษานอกสถานที่ และมีห้องออกกําลังกาย 
- มีการปรับค่าครองชีพให้สอดรับกับตามนโยบายของรัฐบาล และมีความรู้สึกว่าบางส่วนมีความเหลื่อมล้ําใน

การปรับฐานเงินเดือนของบุคลากร 
- มีโอกาสเติบโตและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

4. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 
- ควรมีการพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

กลุ่มอาจารย์ทีป่รึกษา จํานวน 3 คน 

1. ภาพรวมของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
- ประมาณร้อยละ 70 มีลักษณะบัณฑิตที่ดี ส่วนอีกร้อยละ 30 นิสิตมีลักษณะไม่ค่อยดี ได้แก่ ไม่ตรงต่อเวลา 

ไม่มีความพยายามในการค้นคว้าหาความรู้ ไม่มีความรับผิดชอบ 
2. การให้ความร่วมมือระหว่างนิสิตและอาจารย์ 

- มีการให้ความร่วมมือในการทํางานร่วมกันดี แต่ต้องส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการทํางานของนิสิต และ  
มีการฝึกอบรมในการทํางานวิจัย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

3. มีการถ่ายทอดให้นิสิตรับทราบข้ันตอนต่างๆ จากบัณฑิตวิทยาลัย 
- มีการถ่ายทอดให้นิสิตรับทราบข้อมูลต่างๆ และขั้นตอนการดําเนินงานในแต่ละเรื่องของบัณฑิตวิทยาลัย 
- บัณฑิตวิทยาลัยมีการประกาศและประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งให้นิสิตรับทราบ ผ่านเว็บไซต์ของคณะ และ     

มีการจัดกลุ่ม meeting เพ่ือให้รับทราบขั้นตอนการดําเนินการต่างๆ โดยมีการติดตาม 
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- มีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี สามารถนําหลักการที่ได้รับถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้กับนิสิตที่อยู่ในการควบคุมดูแล 
- มีการติดตามการทําวิทยานิพนธ์  
- ให้นิสิตรับทราบกติกา และปฏิบัติได้ตามกติกาที่กําหนด 
- มีวัฒนธรรมที่ดีในการสืบทอดการทํางานของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา ส่งผลให้มีการบริหารจัดการการ

ดูแลนิสิตได้เป็นอย่างดี 
4. ข้อเสนอแนะ 

- ต้องการปรับให้นิสิตมีความรู้ทางด้านวิชาการมากขึ้น 
- มีนิสิตในการกํากับดูแลจํานวนมาก แต่การให้ทุนมีข้อจํากัด ควรสามารถขอทุนได้มากข้ึน ตามสมรรถนะ

ศักยภาพของอาจารย์ ที่ผลงานที่มีคุณภาพและได้รับรางวัล เช่น การจัดสรรทุนในการนําเสนอผลงานใน
ต่างประเทศ  และการสนับสนุนทุนส่งเสริมภาคโปสเตอร์ เพ่ือให้มีความคล่องตัว และส่งเสริมการพัฒนาผล
การดําเนินงานได้มากขึ้น 

- ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้กับนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ให้ได้รับการยกย่องชมเชย และมอบใบประกาศนียบัตร 
นอกเหนือจากทุนสนับสนุน 

5. การให้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย มีความคล่องตัว รวดเร็ว เจ้าหน้าที่สามารถให้คําตอบที่ชัดเจน และสามารถ
ติดต่อสายตรงถึงคณบดีได้ 

 
 
 
 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
  

 

112211  
 

  

 ภาคผนวกที่ 3 แบบเก็บข้อมูลพืน้ฐานประกอบการประเมิน 

 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2554

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผูต้อบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ

ความพึงพอใจ

บัณฑิตวิทยาลัย 2427 1104 4912.64

โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

(The Graduate Student English 

Conversation Classes)

ครั้งที่ 1 งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 19 ธันวาคม 2554 27 ธันวาคม 2554 18 7 4.36 30.52

ครั้งที่ 2 งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 6 มกราคม 2555 30 มกราคม 2555 16 10 4.03 40.30

ครั้งที่ 3 งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 17 เมษายน 2555 30 เมษายน 2555 16 10 4.58 45.80

2 การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทาง

วิชาการ (Workshop on English 

Academic Writing)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 11 พฤษภาคม 2555 28 พฤษภาคม 2555 35 19 4.32 82.08

3 การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (The 

Class on English Abstract Writing)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 17 กุมภาพันธ์ 2555 17 กุมภาพันธ์ 2555 26 23 4.42 101.66

4 การเตรียมความพร้อมการสอบ TOEFL  

(TOEFL Preparation)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 5 มีนาคม 2555 30 มีนาคม 2555 30 13 4.02 52.26

5 การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ (Workshop on English 

Email Writing)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2555 27 กุมภาพันธ์ 2555 6 5 3.96 19.80

แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผูด้ําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผูร้ับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ

7. การประเมินผล
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5.1 เริ่มตน้ 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผูต้อบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 

(คะแนนเตม็ 5)

7.3 ผลรวมระดบั

ความพึงพอใจ

6 การให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 

บทความวิจัย โครงการวิจัย และบริการอื่นๆ

 (ภาษาอังกฤษ)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 มิถุนายน 2554 31 พฤษภาคม 2555 189 22 4.16 91.52

7 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ

ภาษาอังกฤษแบบปากเปล่าสําหรับนิสิต

ระดับปริญญาเอก (English Oral Exam 

Practice for Doctoral Degree Students)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 มิถุนายน 2554 31 พฤษภาคม 2555 40 33 4.41 145.53

8 โครงการ Brown Bag Seminar งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 28 พฤษภาคม 2555 28 พฤษภาคม 2555 12 12 4.11 49.32

9 โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับ

บัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 1 งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 19 มิถุนายน 2554 19 มิถุนายน 2554 12 12 4.37 52.44

ครั้งที่ 2 งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 23 ธันวาคม 2554 23 ธันวาคม 2554 27 21 4.69 98.49

10 โครงการเสรมิสร้างศักยภาพนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 กรกฎาคม 2554 31 มกราคม 2555 4 0 0 0.00

11 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 และการจัดประชุม

วิชาการนานาชาตินักวิจัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 

(The 4th Young Scientists Seminar)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นิสิต

ญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย 

Yamaguchi นิสิตต่างชาติ 

คณาจารย์ และผู้ที่สนใจ

26 กันยายน 2554 27 กันยายน 2554 120 0 0 0.00

โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพด้าน

ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา”

12 The Training on English Abstract 

Writing

งานประสานงานวิทยาเขต งานประสานงานวิทยาเขต นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 23 สิงหาคม 2554 23 สิงหาคม 2554 65 65 5.00 325.00

13 Workshop on English Email Writing งานประสานงานวิทยาเขต งานประสานงานวิทยาเขต นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 กันยายน 2554 27 มีนาคม 2555 33 33 5.00 165.00

14 English International Express: 

Elementary and Advanced

งานประสานงานวิทยาเขต งานประสานงานวิทยาเขต นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 กันยายน 2554 27 มีนาคม 2555 43 43 5.00 215.00

ลําดบั 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผูด้ําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผูร้ับบริการ 5. วันเดอืนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ

7. การประเมินผล
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5.1 เริ่มตน้ 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผูต้อบ

แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 

(คะแนนเตม็ 5)

7.3 ผลรวมระดบั

ความพึงพอใจ

15 โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จ

การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น 

ประจําปีการศึกษา 2553

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2554 10 ตุลาคม 2554 23 18 4.69 84.37

16 โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สังคม

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 15 กุมภาพันธ์ 2555 15 กุมภาพันธ์ 2555 51 45 4.17 187.65

17 โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์

เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/

นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 22 กุมภาพันธ์ 2555 22 กุมภาพันธ์ 2555 75 74 4.28 316.72

18 โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

ประจําปี 2554

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 1 25 มกราคม 2555 25 มกราคม 2555

ครั้งที่ 2 24 กุมภาพันธ์ 2555 24 กุมภาพันธ์ 2555

19 โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่

ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

ประจาํปีการศึกษา 2553

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2554 10 ตุลาคม 2554 29 15 4.28 64.20

20 โครงการผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี

การศึกษา 2553

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 24 กุมภาพันธ์ 2554 10 ตุลาคม 2554 32 29 4.44 128.76

21 โครงการอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม 

สําหรับนิสิตปริญญาเอก ประจําปี

งบประมาณ 2554

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 ตุลาคม 2553 30 กันยายน 2554 120 82 4.42 362.44

22 โครงการพัฒนาวิชาการ สํานักงานเลขานุการ สํานักงานเลขานุการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 53 ปีงบประมาณ 53 1226 342 4.49 1535.58

ลําดบั 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผูด้ําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผูร้ับบริการ 5. วันเดอืนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน

ผูเ้ข้าร่วม

โครงการ

7. การประเมินผล

179 171 4.20 718.20
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (สกอ.7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ 1. ชื่อเรือ่งการจัดการ

ความรู้

2. ระดับการดําเนินงาน 3. พันธกิจ 4. บุคคลเป้าหมาย 5. ประเด็นความรู้ 6. ลักษณะการเผยแพร่ 7. หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

บัณฑิตวิทยาลัย

1 การประกันคุณภาพ ระดับฝ่าย/กอง/งาน สนับสนุนการบริหาร

จัดการ

ผู้ปฏิบัติงาน 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน

ประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 

ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เพิ่มขึ้น 

และนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่

บุคลากรต่อไป

เอกสารวิชาการ Intranet

2 การพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อช่วยใน

การปฏิบัติงาน

ระดับฝ่าย/กอง/งาน สนับสนุนการบริหาร

จัดการ

ผู้บริหารระดับฝ่าย/

กอง/งาน

2.1 การใช้ระบบ e-meeting ในการ

ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต

วิทยาลัย

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ภาพข่าวเดือน มี.ค.55

2.2 การใช้ระบบ Anti-Kobpae เพื่อ

ตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ภาพข่าวเดือน ก.ย.54

หมายเหตุ : การจัดการความรู้ สามารถนับการจัดสัมมนาได้

แบบเก็บการบริหารจัดการ 1  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 (สกอ.7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554

6.1 

โอกาสที่จะ

เกิด

6.2 

ผลกระทบ

6.3 ระดับ

ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ

ความเสี่ยง

บัณฑิตวิทยาลัย

1 ความปลอดภัยของ

ข้อมูลระบบสารสนเทศ

1.1 เพื่อสร้างมาตรการรักษา

ความปลอดภัยของระบบ

สารสนเทศ

 ด้านทรัพยากร 1.1 ขาดระบบการสํารองข้อมูล

ที่ดี

1.1 ติดตั้ง UPS สําหรับ

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์

5 5 สูงมาก 25 30 ก.ย.2554 งานนโยบาย

และสารสนเทศ

1.2 ลดความเสียหายจากปัญหา

ความปลอดภัยของข้อมูล

ด้านการปฏิบัติงาน 1.2 ปัญหาจากสภาพฮาร์ดแวร์ที่

ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล

1.2 บํารุงรักษาเครื่อง

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดเก็บ

ข้อมูล

ด้านบุคลากร 1.3 ปัญหาจากบุคลากร 1.3 กลั่นกรองบุคลากรในการ

เข้าถึงระบบ พร้อมทั้งอบรม

บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล

2 การป้องกันการสูญ

หายของเอกสารนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

2.1 เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย

และป้องกันความผิดพลาดของ

การส่งมอบเอกสาร

ด้านการปฏิบัติงาน 2.1 การตรวจสอบสถานะและ

สืบค้นเอกสารต่างๆ อาจไม่

สามารถดําเนินการได้

2.1 การจัดระบบการไหลของ

เอกสารที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 

การเซ็นรับเอกสารระหว่างงาน 

หรือ การจัดภาชนะหรือสถานที่ 

เพื่อจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ

5 5 สูงมาก 25 30 ก.ย.2554 งานบริการ

การศึกษา /  

งานมาตรฐาน

การศึกษา /  

สารบรรณ

แบบเก็บการบริหารจัดการ 2 ระบบบริหารความเสี่ยง

ลําดับ 1. โครงการ/กิจกรรม 2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง 3. ประเด็นความเสี่ยง 4. ปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุความเสี่ยง 5. การจัดการความเสี่ยง 6. การประเมินความเสี่ยง 7. กําหนด

เสร็จ

8.ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554

ลําดับ

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา 

(วัน)

7.1 

แหล่งทีม่า

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวน

เงิน (บาท)

บัณฑิตวิทยาลัย

1 นายพงษศ์ักดิ์  แก้วประพาฬ โครงการสัมมนาเครือข่ายเกี่ยวกับ

งานบริหารงานบุคคล

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 3 มิถุนายน 2554 3 มิถุนายน 2554 1

2 น.ส.วริศรา  ร่มโพธิ์ทอง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 21 มิถุนายน 2554 22 มิถุนายน 2554 2

นายนนท์ธิชา อินทรุณ

3 นายภาสพงศ์  จิตตะวนิช สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บ.ฟูจิตสึ ซิสเต็ม จก. 28 กรกฎาคม 2554 28 กรกฎาคม 2554 2

นายชนิกรณ์  ผดุงชัยภูมิไทย

4 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักประกันคุณภาพ 2 สิงหาคม 2554 2 สิงหาคม 2554 1

นางลออรัตน์  ไพรสิงห์

น.ส.สโรชา  สระกอบแก้ว

5 นางสมสุข  นูหาร ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองบริการการศึกษา 4 สิงหาคม 2554 4 สิงหาคม 2554 1

น.ส.ธมนวรรณ  ลาภจิตร์

6 น.ส.วรรณิศา  หวังใจ หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสื่อดิจิทัลจาก

โปรแกรม Adobe Captivate 3

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์คอมพิวเตอร์

วิศวกรรม

18 สิงหาคม 2554 19 สิงหาคม 2554 2

7 นายมะนิด  วงษค์ล้าย ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักหอสมุด 19 สิงหาคม 2554 19 สิงหาคม 2554 1

น.ส.นฤวรรณ  สินเกิดสุข

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานทีจ่ัด

กิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภท

ของกิจกรรมที่

ได้รับการพัฒนา

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพฒันาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมทีไ่ด้รับการพัฒนา 6. วันทีไ่ด้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร

การสร้างสรรค์ธุรกิจแนวใหม่ด้วย

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้ง

โครงการวิพากษร์่างรายงานประกัน

คุณภาพ

การพัฒนาคุณภาพตนเอง

รูปแบบและแนวปฏิบัติในการจัดทํา

รายละเอียดของหลักสูตร

อนุรักษพ์ลังงาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 
 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
  

 

112277  
 

  

ลําดับ

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา 

(วัน)

7.1 

แหล่งทีม่า

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวน

เงิน (บาท)

บัณฑิตวิทยาลัย

8 นางสุนันท์  ตามถิ่นไทย จัดทําข้อกําหนดเพื่อพัฒนาระบบ

ลงทะเบียนเรียนและการจัดการ

เรียนการสอน

สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย สํานักทะเบียนและ

ประมวลผล

14 กันยายน 2554 16 กันยายน 2554 3

9 นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 11 ตุลาคม 2554 12 ตุลาคม 2554 2

นางจีรนันท์  ธราพร

10 นางพูลทรัพย์  โห้เฉื่อย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“Routine to Research”

ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 9 มกราคม 2555 26 มีนาคม 2555 55

11 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 26 มกราคม 2555 26 มกราคม 2555 1

น.ส.จันทิมา  พันธ์นิตย์

นายสรวุฒิ  ชนะศัตรู

12 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  

จํานวน 57 ราย

โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บัณพิตวิทยาลัย 27 มกราคม 2555 29 มกราคม 2555 3 อื่นๆ (ระบุ) 263,863.00

13 นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 6 กุมภาพันธ์ 2555 6 กุมภาพันธ์ 2555 1

นางจีรนันท์  ธราพร

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานทีจ่ัด

กิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภท

ของกิจกรรมที่

ได้รับการพัฒนา

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมทีไ่ด้รับการพัฒนา 6. วันทีไ่ด้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร

การเตรียมความพร้อมเพื่อนําระบบ

บรหิารทรัพยากรองค์การสู่การ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงนิ

โครงการสัมมนาเครือข่ายเกี่ยวกับ

งานบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2555

สํานักตรวจสอบภายในการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน

 
 
 
 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
  

 

112288  
 

  

ลําดับ

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา 

(วัน)

7.1 

แหล่งทีม่า

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวน

เงิน (บาท)

บัณฑิตวิทยาลัย

14 นางสมสุข  นูหาร  ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 9 กุมภาพันธ์ 2555 9 กุมภาพันธ์ 2555 1

นางพูลทรัพย์  โห้เฉื่อย

น.ส.จันทิมา  พันธ์นิตย์

นายสรวุฒิ  ชนะศัตรู

น.ส.พนารัตน์  ทองหมั้น

น.ส.ลลิดา  ศรีไสว

น.ส.ภัธภร  หลั่งประยูร

น.ส.ศยามล  มามี

15 นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 23 กุมภาพันธ์ 2555 2

16 นางสุนันท์  ตามถิ่นไทย ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 28 กุมภาพันธ์ 2555 1

นางศรีอุษา  ปาละวัธนะกุล

น.ส.ดารณี  ลักษณเกียรติ

นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ

นางประภาพรรณ  ประยูรหงษ์

นางพูลทรัพย์  โห้เฉื่อย

นางโสภา  อินทรุณ

น.ส.ขวัญตา  ช้างทอง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลวิธี

การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของ

องค์กร โดยใช้ TQM”

กบข. สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2555

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภท

ของกิจกรรมที่

ได้รับการพัฒนา

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมทีไ่ด้รับการพัฒนา 6. วันทีไ่ด้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานทีจ่ัด

กิจกรรม

 
 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
  

 

112299  
 

  

ลําดับ

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา 

(วัน)

7.1 

แหล่งทีม่า

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวน

เงิน (บาท)

บัณฑิตวิทยาลัย

17 นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 15 กุมภาพันธ์ 2555 31 มีนาคม 2555 32

นางจีรนันท์  ธราพร

18 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การ

บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง”

ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 15 กุมภาพันธ์ 2555 10 เมษายน 2555 39 อื่นๆ (ระบุ) 79,000.00

19 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย กองแผนงาน 17 เมษายน 2555 17 เมษายน 2555 1

นางลออรัตน์  ไพรสิงห์

20 นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ การเขียนการประเมินตนเองอย่าง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 18 เมษายน 2555 20 เมษายน 2555 3 อื่นๆ (ระบุ) 9,000.00

น.ส.สโรชา  สุพรรณพงศ์

21 นางสุนันท์  ตามถิ่นไทย สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักทะเบียนและ 20 เมษายน 2555 21 เมษายน 2555 2

นางพูลทรัพย์  โห้เฉื่อย ประมวลผล

22 น.ส.สโรชา  สุพรรณพงศ์ การจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพด้วย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 24 เมษายน 2555 27 เมษายน 2555 4 อื่นๆ (ระบุ) 6,000.00

23 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองวิเทศสัมพันธ์ 26 เมษายน 2555 26 เมษายน 2555 1

น.ส.ภัธภร  หลั่งประยูร

นายสรวุฒิ  ชนะศัตรู

24 น.ส.ขวัญตา  ช้างทอง สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักทะเบียนและ 28 เมษายน 2555 29 เมษายน 2555 2

น.ส.ชลิดา  ล้อมวงค์ ประมวลผล

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานทีจ่ัด

กิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภท

ของกิจกรรมที่

ได้รับการพัฒนา

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมทีไ่ด้รับการพัฒนา 6. วันทีไ่ด้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร

โครงการประชาพิจารณ์การจัดทํา

ร่างแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 

2555-2558)

สัมมนาการดําเนินการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตรนานาชาติ

การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัย

ภาษาอังกฤษ

โครงการสัมมนาเครอืข่ายระบบ

ทะเบียนนิสิต ประจําปี 2555

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์

รายการค้าและบันทึกบัญชี ปี 2554

 
 



รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายใน คุณภาพภายใน ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25542554  
  

 

113300  
 

  

ลําดับ

6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา 

(วัน)

7.1 

แหล่งทีม่า

ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวน

เงิน (บาท)

บัณฑิตวิทยาลัย

25 นายพูนศักดิ์  ประคําทอง ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักบริการคอม 30 เมษายน 2555 30 เมษายน 2555 1

นางจีรนันท์  ธราพร พิวเตอร์

26 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม อื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 พฤษภาคม 2555 2 พฤษภาคม 2555 1

นางสุนันท์  ตามถิ่นไทย

นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ

นางสมสุข  นูหาร

27 นายพินิจ  เจนกิจณรงค์ ปฐมนิเทศพนักงาน สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 1 พฤษภาคม 2555 4 พฤษภาคม 2555 4 อื่นๆ (ระบุ) 14,700.00

น.ส.อัมพวัน  สังสุทธิ

น.ส.อังคณา  เผ่าชูศักดิ์  

28 นายสรวุฒิ  ชนะศัตรู โครงการสัมมาทิฐิศูนย์การศึกษา

นานาชาติ

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา

นานาชาติ

9 พฤษภาคม 2555 11 พฤษภาคม 2555 3

29 นายสรวุฒิ  ชนะศัตรู สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย 14 พฤษภาคม 2555 14 พฤษภาคม 2555 1

น.ส.อัจฉรา  แก้วกุลศรี

30 นายพินิจ  เจนกิจณรงค์ อบรมคอมพิวเตอร์ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักบริการคอม 25 พฤษภาคม 2555 25 พฤษภาคม 2555 1 อื่นๆ (ระบุ) 2,000.00

น.ส.วริศรา  ร่มโพธิ์ทอง พิวเตอร์

การพัฒนาบุคลากรคณะเพื่อรองรับ

การก้าวสู่ประชาคมอาเชียน

ประชุมผู้ประสานงานการหักเงนิได้

รายเดือนของหน่วยงาน

โครงการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้า-

ที่เทคนิคประจําหน่วยงานเพื่อใช้งาน

ในระบบบริหารทรัพยากรองค์การ

สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวทิยาลัยเกษตรศา

สตร์

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภท

ของกิจกรรมที่

ได้รับการพัฒนา

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมทีไ่ด้รับการพัฒนา 6. วันทีไ่ด้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานทีจ่ัด

กิจกรรม

 








