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     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

     สํานักงานประกันคุณภาพ 

รายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
 



คํานํา 

 
 การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 ของสํานักงานอธิการบดี ในครั้งน้ี 

เปนการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินที่ใชในการประเมินคุณภาพภายในเหมือน 

ปการศึกษา 2554 โดยมีตัวบงช้ี จํานวน 12 ตัวบงช้ี การรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงาน พิจารณาผล 

การดําเนินงานทั้งในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) และปงบประมาณ พ.ศ.2555 

(1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) ควบคูกันไป รวมทั้งผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ 

จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2554 ที่ผานมา  

 

 โดยผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 พบวา สํานักงานอธิการบดีประเมินตนเอง  

มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 ได

คุณภาพระดับดี ทั้งน้ีคณะกรรมการฯ ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง แนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนา 

ขอเสนอแนะ และขอสังเกตที่ไดจากการประเมินคุณภาพฯ ในครั้งน้ี เพื่อใหสํานักงานอธิการบดีไดนําขอมูลไปใชใน

การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานไดมากย่ิงข้ึน ในการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ครั้ง

น้ี ไดรับความรวมมือจากบุคลากรภายในหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เปนอยางดี ผูจัดทํารายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน จึงขอขอบคุณทุกทาน ที่ใหความรวมมือ และหวังเปนอยางย่ิงวา การประกันคุณภาพของ

สํานักงานอธิการบดี จะเปนกลไกสําคัญอยางหน่ึง ใหบุคลากรไดปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานใหดี

ย่ิงข้ึน และหากมีขอมูลผิดพลาดประการใด ผูจัดทําขออภัยมา ณ ที่น้ีดวย 

 

 

 
               (นางวรพร  อรามรักษ) 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

กรกฎาคม 2556 
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร 
 

     สํานักงานอธิการบดี มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํา

รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักฯ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 12 ตัวบงช้ี   

ในปการศึกษา 2555 พบวา สํานักฯ ประเมินตนเองในภาพรวม ไดคะแนนเฉลี่ย 4.66 อยูในระดับ ดีมาก สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.41 อยูในระดับ ดี    

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 2.00 4.47 4.47 4.65 3.65 ดีมาก ดี 

องคประกอบที่ 3  การบริหาร

และจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบที่ 6  การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.67 4.33 4.47 4.47 4.66 4.41   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี   
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 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบงช้ี* สรุปผลไดดังน้ี  

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

ตัวบงช้ีที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5 คะแนน 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5 คะแนน 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5 คะแนน 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง 6 ขอ 5 คะแนน 

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่

สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 94.30 5 คะแนน 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5 คะแนน 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

5 ขอ 5 คะแนน 

2. ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉล่ีย 3.94 3.94 คะแนน 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน 

6 ขอ 4 คะแนน 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 6 ขอ 4 คะแนน 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ขอ 4 คะแนน 

3.   ตัวบงช้ีที่มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง (คะแนนผลการประเมิน 1.51-2.50) รวม 1 ตัวบงช้ี ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที่ รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ 

2 ขอ 2 คะแนน 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา สํานักงานอธิการบดี มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซึ่ง

สํานักไดกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังน้ี  

 จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. สํานักงานอธิการบดีมีกระบวนการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับความ

รวมมือจากทุกหนวยงาน โดยมีการผนวกงาน

ประกันคุณภาพเขาไวเปนตัวบงช้ีในแผน รวมทั้ง

มีระบบการติดตามผลการดําเนินงานของทุก

หนวยงานตามแผนปละ 3 ครั้ง เพื่อใหบรรลุผล

สําเร็จของแผน 

1. มีหนวยงานในกํากับที่เปนหลักในการสนับสนุน

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไดครบถวน และ

สามารถขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยให

เปนผลสําเร็จในหลายๆ เรื่อง อาทิ การเปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว การพัฒนานิสิต ความเปน

เลิศดานกีฬา และกิจกรรมสรางรายไดใหกับ

มหาวิทยาลัย เปนตน 
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 จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

2. สํานักงานอธิการบดีเปนศูนยรวมของหนวยงานที่

ทําหนาที่สนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทุก

หนวยงานไดขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักใหอยูในระดับดีถึงดีมาก รวมทั้ง

สามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการใน

ระดับมากถึงมากที่สุด 

2. มีระบบที่ดีในการกํากับดูแลและติดตามให

หนวยงานในสังกัดไดทําการปรับปรุงและพัฒนา

ผลการดําเนินงานของตนเอง สงผลใหมีการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีไดในหลาย

ตัวบงช้ี แมวาจะไมครบถวนทุกตัวบงช้ี แตมีการ

พัฒนาที่เดนชัดในหลายหนวยงาน เชน การสราง

แนวปฏิบัติที่ดีในหลายๆ กระบวนงาน อยางไรก็

ตามในบางหนวยงานก็ยังไมมีการทบทวนหรือ

พัฒนากระบวนงานของภารกิจที่ตองทําอยูเปน

ประจํา ดังน้ัน คณะกรรมการประกันคุณภาพของ

สํานักงานอธิการบดี ควรสรางกลไกที่จะติดตาม 

สนับสนุนใหทุกหนวยงานไดมีการทบทวนพัฒนา

กระบวนงานที่เปนภารกิจหลักของตนเองอยาง

สม่ําเสมอ 

3. ผูบริหารทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการ

พัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหบุคลากรไดรับ

การพัฒนาตนเองในภาพรวมมากถึงรอยละ 

94.30 รวมทั้งมีการสงเสริมใหเกิดแลกเปลี่ยน

เรียนรูภายในหนวยงานอยางเปนระบบ 

3. สํานักงานอธิการบดีมีหนวยงานในสังกัดจํานวน

มากถึง 17 หนวยงาน บางหนวยงานมีขนาดเล็ก 

มีภารกิจที่เฉพาะกิจ ทําใหหนวยงานดังกลาวไม

อาจดําเนินงานตามองคประกอบของการประกัน

คุณภาพไดครบทุกตัวบงช้ี คณะกรรมการประกัน

คุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ควรมอง

ภาพรวมของทั้งสํานักงาน พรอมทั้งสรุปประเด็น

ตางๆ ของทุกหนวยงานในสังกัดวา หนวยงานใด

ในสังกัดยังมีจุดออน หรือยังไมสามารถดําเนินการ

ตามตัวบงช้ีใดที่มีความสําคัญตอภารกิจหลักของ

ตนเอง เพื่อจะไดเสนอแนะใหความชวยเหลือแก

หนวยงานน้ันๆ สวนกลุมงานขนาดเล็กที่ทําหนาที่

ประสานงานเทาน้ัน เชน กลุมงานในสํานักงาน

อธิการบดี ไมจําเปนตองจัดทํา SAR ของตนเอง 

เน่ืองจากไมสามารถดําเนินการไดครบ 6 

องคประกอบ 
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 จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

4. สํานักงานอธิการบดีโดยกองคลังไดมีการพัฒนา

ระบบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร โดยนําระบบบริหารทรัพยากร

องคการ (ERP) มาใช ทําใหระบบงานภายในมี

การควบคุมที่ดี และมีประสิทธิภาพ 

 

5. สํานักงานอธิการบดีมีหนวยงานที่มีรายไดจาก

กิจกรรมสําคัญๆ ใหมหาวิทยาลัย ซึ่งแบงการมี

รายไดออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

- หนวยงานหารายไดใหมหาวิทยาลัย ไดแก กอง

ยานพาหนะฯ และ สํานักงานทรัพยสิน 

- หนวยงานที่มีรายไดใหมหาวิทยาลัย ไดแก 

สํานักงานบริการวิชาการ สถานพยาบาล สํานัก

การกีฬาศูนยวิชาบูรณาการฯ และ ศูนย

การศึกษานานาชาติ 

 

6. สํานักงานอธิการบดีมีการทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 

โดยกําหนดใหแตละหนวยงานพัฒนาตัวบงช้ีที่

เหมาะสมกับการประเมินผลการดําเนินงานตาม

ภารกิจ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับทุก

หนวยงาน 

 

7. สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

โดยการจัดโครงการ Best Improvement 

Awards เพื่อใหหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดีไดทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

 จุดที่ควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ระบบการพัฒนาบุคลากรยังไมมีการนําผลการ

ประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ไปปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 
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 จุดที่ควรพัฒนา  

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

2. สํานักงานอธิการบดียังไมมีการกําหนดตัวบงช้ี

เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่

สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 

3. สํานักงานอธิการบดีมีการนําผลการประกัน

คุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน แตไม

สามารถสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตามตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตรไดครบทุกตัว

บงช้ี 

 

 แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็งและแกไขจุดที่ควรพัฒนา 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ควรมีการทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหาร

และการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน โดยอาจ

นําแนวทางการประเมินสมรรถนะ หรือการ

กําหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล มาเปนฐานในการ

ปรับปรุง 

ผูบริหารระดับสูง (อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวย

อธิการบดี) ทุกฝาย และผูอํานวยการหนวยงานทุก

หนวยงาน ควรมีสวนรวมในการเขามากํากับดูแล

อยางใกลชิดในระบบประกันคุณภาพของสํานักงาน

อธิการบดี ทั้งในฐานะผูบังคับบัญชา และในฐานะ

ผูนําองคกรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสราง

ขวัญและกําลังใจและเปนปจจัยความสําเร็จในการ

ขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี

ใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. สํานักงานอธิการบดีควรหารือคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี เพื่อ

กําหนดกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตาม

ลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทัง้หาแนวทางการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผน

ยุทธศาสตรใหครบทุกตัวบงช้ี 
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บทท่ี 1  

ขอมูลพื้นฐานของสํานัก 

1.1 ประวัติความเปนมา 

สํานักงานอธิการบดี (Office of the President) เปนหนวยงานสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

ในดานตางๆ ไดจัดต้ังข้ึนเมือ่วันที่ 1 มกราคม 2515 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวนราชการใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 8 มกราคม 2515 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2515 มี

หนวยงานยอย 18 หนวยงาน ดังตอไปน้ี 

1.1.1 กลุมงานในสํานักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แบงสวนราชการออกเปน สํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก 

ในสํานักงานอธิการบดี แบงสวนราชการออกเปน กองตางๆ ในแตละกองมีหนาที่รับผิดชอบงานในแตละดานตาม

วัตถุประสงคของการจัดต้ัง แตยังมีงานประจําที่ตองดําเนินการเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหาร ซึ่งไมได

กําหนดไวใหเปนงานในภารกิจของกองหน่ึงกองใดโดยเฉพาะ ประกอบกับคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลัย (กม.) ไดกําหนดใหมีตําแหนงหัวหนาสํานักงานอธิการบดี ตําแหนงชํานาญการพิเศษ และ ตําแหนง

เช่ียวชาญ ในสํานักงานอธิการบดีปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการแตงต้ังบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงดังกลาวแลว เพื่อให

การบริหารงานประจําที่ไมไดมอบหมายใหเปนภารกิจของกองใดโดยเฉพาะ และงานในความรับผิดชอบของผูดํารง

ตําแหนงชํานาญการพิเศษ และตําแหนงเช่ียวชาญ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการกําหนดโครงสรางงาน

ในสํานักงานอธิการบดีข้ึน นอกจากน้ีมีสวนงานเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ เปนสวนหน่ึงในสังกัดกลุมงานในสํานักงานอธิการบดี    

ปจจุบันไดเปลี่ยนช่ือตําแหนงผูบริหารจาก “หัวหนาสํานักงานอธิการบดี” เปน “ผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดี” โดยมีผูบริหารดังน้ี  

1. นายพิชิตชัย ผองอุดม ดํารงตําแหนงต้ังแต 28 มีนาคม 2543 – 30 กันยายน 2554  

2. นางวรพร อรามรักษ รักษาราชการแทนต้ังแตวันที่ 10 ตุลาคม 2554 - ปจจุบัน 

 

 1.1.2 กองกลาง 

  กองกลาง เกิดเปนหนวยงานที่เริ่มมีพรอมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังปรากฏใน

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

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

ทิพอาภา ปรีดี พนมยงค   คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค ใน พระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล  

โดยอยูในอํานาจความดูแลของเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเปนเลขาธิการมหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ป พ.ศ.

2519 กองกลาง  ไดรับการแบงสวนราชการใหเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเปนกองตาม

ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 93  

ตอนที่ 198 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2519 โดยแบงหนวยงานภายในกองออกเปน 4 งาน คือ 

1. งานสารบรรณ 
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2. งานประชุม 

3. งานวิเทศสัมพันธ 

4. งานประชาสัมพันธ 

พ.ศ. 2531 ไดรับการแบงสวนราชการ โดยเพิ่มหนวยงานสภาขาราชการอยูในกองกลางโดยไดรับ

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

ปรากฏหลักฐานจาก ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง ขอบังคับวาดวยสภาคณาจารยมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร พุทธศักราช 2515) 

พ.ศ. 2537 ยกฐานะงานวิเทศสัมพันธ เปนกองวิเทศสัมพันธ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดีตาม

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

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

ประกอบดวยหนวยงานภายใน 4 งาน ดังน้ี 

1. งานสารบรรณ 

2. งานการประชุม 

3. งานประชาสัมพันธ 

4. งานสภาขาราชการ 

  พ.ศ.2551 เพื่อใหการบริหารงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี

ความคลองตัวในการดําเนินงาน และเกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(4) แหง

พระราชบัญญัติแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2541 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการ

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

สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวยหนวยงานภายใน 6 งาน ดังน้ี  

1. งานสารบรรณ 

2. งานการประชุม 

3. งานประชาสัมพันธ 

4. งานสภาขาราชการ 

5. งานบริหารและพิธีการ 

6. งานเลขานุการผูบริหาร 

 

 1.1.3 กองการเจาหนาท่ี 

กองการเจาหนาที่เปนหนวยงานหน่ึงในสังกัด สํานักงานอธิการบดีจัดต้ังข้ึนตาม ประกาศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2519 มีฐานะเปนกอง ประกอบดวย 4 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล  

งานวินัยและนิติการ งานทะเบียนประวัติ และงานพัฒนาและฝกอบรม 

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

สวัสดิการ 
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  และในเดือนมิถุนายน ปพ.ศ.2547 งานวินัยและนิติการไดจัดต้ังเปน สํานักงานกฎหมายตามประกาศ

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  ปจจุบันกองการเจาหนาที่ประกอบดวย 5 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ  

งานพัฒนาและฝกอบรม งานธุรการ และงานสวัสดิการ 

  รายนามผูบริหารกองการเจาหนาที่  ดังน้ี 

  1.  นางสุปราณี  สิงหโตทอง   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

 2.  นางธีรวรรณ  โศภิษฐนภา  ผูปฏิบัติงานหัวหนางานบริหารงานบุคคล 

 3.  นางสาวยุภาพร  สุรเวช  ผูปฏิบัติงานหัวหนางานทะเบียนประวัติ 

 4.  นางสาวพรศรี  กาญจนภักด์ิ  ผูปฏิบัติงานหัวหนางานพัฒนาและฝกอบรม 

 5.  นางสุวรรณา  นาครุง  ผูปฏิบัติงานหัวหนางานงานธุรการ 

 6.  นางเตือนตา หวยหงษทอง  ผูปฏิบัติงานหัวหนางานสวัสดิการ 

 

1.1.4 กองกิจการนิสิต 

เริ่มจากการจัดต้ังสํานักงานฝายการปกครองและสวัสดิการข้ึนในป พ.ศ. 2505 ตอมาไดมีการต้ัง

สํานักงานอธิการบดีข้ึน จึงไดยกฐานะสํานักงานฝายการปกครองและสวัสดิการ เปนกองกิจการนิสิต โดยเปน

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ในป พ.ศ.2519 เพื่อรับภาระดําเนินงานในการใหบริการดานความเปนอยู 

สวัสดิการ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนทุนอุดหนุนการศึกษา และการควบคุมดูแลกิจกรรมตางๆ ของนิสิต 

จากน้ันไดมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในเรื่อยมา จนกระทั่งป พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัย

ไดแบงสวนราชการภายในกองกิจการนิสิตเปน 5 งาน ไดแก งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและพัฒนานิสิต 

งานแนะแนวและจัดหางาน และงานบริการและสวัสดิการ 

ตอมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนิสิตเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงสรางที่

มหาวิทยาลัยกําหนด จึงมีการจัดต้ังศูนยประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหมข้ึนในป พ.ศ. 2547 เพื่อทําหนาที่

ประสานงานและดูแลการดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ในปจจุบันมหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองกิจการนิสิตอีกครั้ง 

โดยแบงออกเปน 6 งาน ไดแก งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการ 

งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต และงานหอพัก 

โดยกองกิจการนิสิตมีรายนามผูบริหารกองต้ังแต ปพ.ศ. 2521 จนถึงปจจุบัน ดังน้ี 

           1. ผศ.สมสิทธ์ิ  วิจิตรพงศ       หัวหนากองกิจการนิสิต             พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2552 

         2. ดร.สําเนาว  ขจรศิลป          หัวหนากองกิจการนิสิต             พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2525 

          3. ผศ.อารย นวลอินทร          หัวหนากองกิจการนิสิต             พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528 

          4. ผศ.สิทธิชัย  เกษตรเกษม      หัวหนากองกิจการนิสิต              พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2529 

          5. นายปรีชา  ตราดธารทิพย     หัวหนากองกิจการนิสิต              พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2533 

          6. ผศ.สิทธิชัย  เกษตรเกษม      หัวหนากองกิจการนิสิต              พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537 
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          7. นายสุรชัย  จารุเดชา ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต        พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2550  

          8. นายประหยัด สุตเศวต ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต        พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน 

 

 1.1.5 กองคลัง 

งานดานการบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยเริ่มจากจัดต้ังเปน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2486 ไดแบงสวนราชการดานการบริหารและธุรการเปน 4 แผนก คือ แผนก

สารบัญ แผนกกองคลัง แผนกประมวลสถิติและชีวประวัติ และแผนกหอสมุด โดยข้ึนตรงตอสํานักงานอธิการบดี 

ตอมาในป พ.ศ.2519 ไดจัดแบงสวนราชการเปน คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง จึงไดจัดต้ังกองคลัง โดยแบงเปน 4 งาน 

ดวยกันคือ 1. งานการเงิน 2. งานบัญชีและงบประมาณ 3.งานพัสดุ  4. งานตรวจสอบ และป พ.ศ.2522 ไดจัดแบง

สวนราชการอีกครั้งหน่ึง โดยแบงเปน 5 งาน 1. งานการเงิน 2. งานบัญชี 3. งานงบประมาณ 4. งานพัสดุ 5. งาน

ธุรการ จนกระทั่งป พ.ศ. 2532 ไดแบงสวนราชการเปน 6 งาน โดยเพิ่มงานเงินรายไดอีก 1 งาน และในป พ.ศ.

2555 มหาวิทยาลัยไดนําระบบบริหารทรัพยากรองคการ(ระบบ ERP) มาใชในการปฏิบัติงานดานบัญชี การเงิน 

งบประมาณและพัสดุ จึงไดมีการแบงสวนราชการเพิ่มอีก 1 งาน คือ งานระบบบริหารทรัพยากรองคการ  

 

1.1.6 กองบริการการศึกษา 

กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานรับผิดชอบงานดานการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนางานดานการเรียนการสอนใหบริการทางวิชาการกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมี

ประวัติความเปนมาโดยสรุปดังน้ี 

   พ.ศ.2519  กองบริการการศึกษา ไดรับอนุมัติจัดต้ังข้ึนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สังกัด

สํานักงานอธิการบดี โดยมีงานในความรับผิดชอบ 5 งาน คือ  

1. งานธุรการ   

2. งานทะเบียนและสถิตินิสิต  

3. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน   

4. งานสงเสริมและพัฒนาสื่อการสอน   

5. งานบริการทางวิชาการ  

   แตเน่ืองจากอัตราการขยายตัวของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วมีปริมาณ

งานประเภทการลงทะเบียนและการรายงานคะแนนเพิ่มข้ึนมาก และยังใชระบบประมวลผลดวยวิธีการแจงนับ

ดวยแรงงานคน จึงทําใหตองใชบุคลากร เพื่องานทะเบียนและสถิตินิสิตเปนจํานวนมาก และมีบุคลากรเพียง

สวนนอยที่ทําหนาที่ประสานงานกับคณะกรรมการวิชาการชุดตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  อาทิ ทํา

หนาที่เลขานุการกรรมการการศึกษา เลขานุการคณะกรรมการจัดพิมพตํารา ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ

สภาวิชาการ เปนตน 

  พ.ศ.2534 กองบริการการศึกษา ไดรับอนุมัติใหแยกงาน 1 งาน คือ งานทะเบียนและสถิตินิสิต

ออกไปจัดต้ังเปนหนวยงานระดับสํานัก คือ สํานักทะเบียนและประมวลผล โดยใชเทคโนโลยีใหมและเครื่อง
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คอมพิวเตอรเขาชวยระบบการประมวลผล โดยขอโอนอัตรากําลังกองบริการการศึกษาผูทํางานทะเบียนเดิม

ออกไป 18 อัตรา คงเหลืองาน ณ กองบริการการศึกษา 4 งาน จํานวนอัตรากําลัง 14 อัตรา 

   เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับเปาหมายการดําเนินงานดานวิชาการ มหาวิทยาลัยจึง

จัดระบบโครงสรางใหมตามภาระรับผิดชอบงานที่ทําอยูและที่ควรจะเปนอยางมีประสิทธิภาพเปน 4 งาน ดังน้ี    

1. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 2. งานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 3. งานสงเสริมตําราและสื่อการสอน 

4. งานธุรการ 

   พ.ศ.2536  กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหดําเนินงานประชุมวิชาการประจําปของ

มหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนเลขานุการของการประชุมทางวิชาการ จัดทํากําหนดการ สูจิบัตร พิธีการ และการ

เตรียมงานดานตาง ๆ จัดทําและจัดสงเอกสารเชิญชวนสงผลงานวิชาการ แผนปลิว และโปสเตอร เพื่อ

ประชาสัมพันธ รวบรวมขอมูลผลงานวิจัย การลงทะเบียน ดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารการลงทะเบียน และอื่น ๆ  

เปนเลขานุการของคณะกรรมการฝายวิชาการ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการดําเนินการฯ มอบหมายเพื่อให

งานประชุมทางวิชาการดําเนินไดดวยความเรียบรอย 

   พ.ศ.2537 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบศูนยสงเสริมตําราและสื่อการ

สอน สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และจัดหาวัสดุ

อุปกรณในการผลิตและใชสื่อการสอนไวบริการแกคณาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   พ.ศ.2540 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ทําหนาที่เปน

หนวยงานกลางประสานงานในการดําเนินงานประกันคุณภาพจากหนวยงานภายในและภายนอกตาม พ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 รวมทั้งจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานประกันคุณภาพใหกับบุคลากร 

เปนศูนยขอมูลและใหคําปรึกษา จัดทําขอมูลและขาวสารประกันคุณภาพพรอมทั้งเผยแพรผานเครือขาย

สารสนเทศ และเปนเลขานุการของกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  และในป

เดียวกัน กองบริการการศึกษา ไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบโครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ทําหนาที่บริหารการเรียนการสอนและการสอบวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับปริญญาตรี 

  พ.ศ.2545 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการนํารองสหกิจศึกษา ทํา

หนาที่เปนศูนยกลางในการติดตอประสานงานระหวางคณะวิชา วิทยาเขต และสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)  และในปเดียวกันไดแยกงานประกันคุณภาพการศึกษาต้ังเปนสํานักประกันคุณภาพเมื่อเดือน

กันยายน 2545 

  พ.ศ.2546 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยทําหนาที่เปนศูนยกลางในการ

ติดตอประสานงานระหวางคณะวิชา วิทยาเขต เพื่อสงนิสิตไปฝกงานที่บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่ง

เปนมติจากที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดรับมอบหมายใหดูแลรับผิดชอบงานกลั่นกรอง

การรับนิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย  การกําหนดนโยบายการบริหารจัดการโครงการพิเศษ ซึ่งจะตองทําหนาที่

ติดตอประสานงานรวมกับสํานักทะเบียนและประมวลผลคณะและวิทยาเขตตางๆ 

  พ.ศ.2547 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโครงการสหกิจศึกษา โดยสภา-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดอนุมัติใหจัดต้ังศูนยประสานงานสหกิจศึกษามีสถานภาพเทียบเทา “งาน” 

เพิ่มเติมอีก 1 งานอยางเปนทางการภายใตกองบริการการศึกษา สังกัดสํานักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22  
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กรกฎาคม 2547  เพื่อทําหนาที่ในการประสานการดําเนินงานตามโครงการสหกิจศึกษาของทุกคณะวิชาและทุก

วิทยาเขตอยางเปนระบบ และเปนหนวยงานประสานงานใหกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก 

  พ.ศ.2549 กองบริการการศึกษาไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนช่ืองานในสังกัดจากเดิมช่ือ “งานสงเสริม

ตําราและสื่อการสอน” เปลี่ยนเปน “งานสงเสริมและพัฒนาสื่อการสอน”  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2549 เพื่อให

สอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสอดรับกับภารกิจในปจจุบันของ

กองบริการการศึกษา 

  พ.ศ.2550 กองบริการการศึกษาไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงานแนะแนวการศึกษาเพื่อ

ประชาสัมพันธขอมูลการศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย สภา

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร จึงอนุมัติใหมีการปรับโครงสรางการแบงสวนราชการกองบริการการศึกษา โดย

จัดต้ังงานใหมเพิ่มเติมอีก 1 งาน คือ “งานประชาสัมพันธแนะแนวการศึกษา” เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550  

เพื่อทําหนาที่ใหบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพของคณะ วิทยาเขต มีการดําเนินงานอยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง และเปนหนวยรับผิดชอบงานดานประชาสัมพันธในการใหขอมูลการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยแก

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายไดอยางทั่วถึง 

  รายช่ือผูบริหารกองบริการการศึกษาต้ังแตคนแรกจนถึงปจจุบัน 

        ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

  1. อาจารยวิชา  สุขกิจ         พ.ศ. 2519-2522 

  2. รศ.บพิธ  จารุพันธ    พ.ศ. 2523-2526 

  3. ศ.ดร.ศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา   พ.ศ. 2527-2530 

  4. มล.รักเกียรติ  สุขสวัสด์ิ   พ.ศ. 2531-2534 

  5. นางจันทรฉาย  แยมศิริ     พ.ศ. 2534-2537 

  6. ศาสตราจารยสมเพียร  เกษมทรัพย   พ.ศ. 2537-2538 

  7. ศาสตราจารย ดร.ทัศนีย อัตตะนันทน  พ.ศ. 2538-2539 

  8. นางทิพย  นิลนพคุณ    พ.ศ. 2540-2544 

  9. นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย   พ.ศ. 2545-ปจจุบัน 

 

1.1.7 กองแผนงาน 

  กองแผนงานจัดต้ังข้ึน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การ

แบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ใหมีการแบงสวนราชการของสํานักงาน

อธิการบดีเปน 7 กอง ไดแก กองกลาง กองการเจาหนาที่ กองคลัง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา กอง

ยานพาหนะ อาคารและสถานที่ และกองแผนงาน ตอมาไดเริ่มบรรจุขาราชการประจํา เขาสังกัดกองแผนงาน เมื่อ

วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2521 การบริหารงานในระยะตนมีอาจารยมาดํารงตําแหนงหัวหนากองแผนงาน มีการแตงต้ัง

ผูชวยหัวหนากองแผนงาน จนถึงป พ.ศ. 2531 จึงไดใหขาราชการประจําของกองแผนงาน ข้ึนดํารงตําแหนงหัวหนา

กองแผนงานเอง จนถึงปจจุบันมีผูอํานวยการกองแผนงาน เปนผูบังคับบัญชา 
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  ปจจุบันกองแผนงานแบงออกเปน 4 งาน ไดแก งานวิเคราะหแผนและงบประมาณ งานวิจัย

สถาบันและสารสนเทศ งานวางผังแมบท และงานธุรการ 

  รายนามหัวหนา/ผูอํานวยการกองแผนงาน 

         ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

  1. ศาสตราจารย ดร.ธีระ  สูตะบุตร   17 พ.ย. 2520 - 5 ม.ค. 2524 

     (คําสั่ง ท่ี 1248/2520 ลว. 17 พ.ย. 2550 เร่ือง แตงต้ังหัวหนากองแผนงาน) 

  2. รองศาสตราจารยยุพยง  เหมะศิลปน   8 ม.ค. 2524 - 6 ก.พ. 2526 

     (คําสั่ง ท่ี 52/2524 ลว. 12 ม.ค. 2524 เร่ือง แตงต้ังหัวหนากองแผนงาน) 

  3. ผูชวยศาสตราจารยไพศาล  กิ่งเพชรรัตน     7 ก.พ. 2526 - 25 มิ.ย. 2529 

     (คําสั่ง ท่ี 66/2526 ลว. 26 มิ.ย. 2526 เร่ือง แตงต้ังหัวหนากองแผนงาน) 

  4. รองศาสตราจารยรุงเจริญ  กาญจโนมัย   26 มิ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2532 

     (คําสั่ง ท่ี 1077/2529 ลว. 26 มิ.ย. 2529 เร่ือง แตงต้ังหัวหนากองแผนงาน) 

  5. นางปภัสวดี  วีรกิตติ     1 ต.ค. 2532 - 2 มี.ค. 2534 

     (คําสั่ง ท่ี 2146/2532 ลว. 8 พ.ย. 2532 เร่ือง แตงต้ังหัวหนากองแผนงาน) 

     นางปภัสวดี  วีรกิตติ     27 มี.ค. 2534 - 19 มี.ค. 2538 

     (คําสั่ง ท่ี 1327/2534 ลว. 20 มิ.ย. 2534 เร่ือง เลื่อนตําแหนงขาราชการเปนผูอํานวยการกองแผนงาน) 

  6. รองศาสตราจารยจิรพัฒน  โชติกไกร   20 มี.ค. 2538 - 16 มิ.ย. 2539 

     (คําสั่ง ท่ี 689/2538 ลว. 22 มี.ค. 2538 เร่ือง แตงต้ังผูรักษาการแทน) 

  7. รองศาสตราจารย ดร.ทนง  ภัครัชพันธุ   17 มิ.ย. 2539 - 4 มี.ค. 2540 

     (คําสั่ง ท่ี 1217/2539 ลว. 17 มิ.ย. 2539 เร่ือง แตงต้ังผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน) 

  8. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธ์ิพร    5 มี.ค. 2540 - 18 ม.ค. 2541 

     (คําสั่ง ท่ี 474/2540 ลว. 5 มี.ค. 2540 เร่ือง แตงต้ังผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการกองแผนงาน) 

     นางวราภรณ  เทพสัมฤทธ์ิพร    19 ม.ค. 2541 -  2 ต.ค. 2546 

     (คําสั่ง ท่ี 112/2541 เร่ือง แตงต้ังผูอํานวยการกองแผนงาน) 

  9. นางสาวยุพา  วงษอุบล     3 ต.ค. 2546 – ปจจุบัน 

     (คําสั่ง ท่ี 3535/2546 เร่ือง แตงต้ังผูอํานวยการกองแผนงาน) 

 

1.1.8 กองวิเทศสัมพันธ 

กองวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดต้ังข้ึนเปนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2508 มีฐานะเปน

งานในสํานักงานเลขานุการ โดยมีเลขาธิการมหาวิทยาลัยเปนหัวหนาสํานักงานตอมาเมื่อมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรไดจัดแบงสวนราชการใหมจาก 5 กอง เพิ่มเปน 7 กอง เมื่อ พ.ศ. 2518 กองวิเทศสัมพันธมีฐานะเปน

งานหน่ึงในกองกลาง มีหนาที่รับผิดชอบดูแลงานดานตางประเทศของมหาวิทยาลัย 

ในลักษณะการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธต้ังแตเริ่มตน ไดเสนองานโดยตรงตอรองอธิการบดี และ

อธิการบดี เน่ืองจากยังไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธ ตอมาเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2534 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555                                                                            14 

 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดต้ังสํานักงานโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ มีผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวิเทศ

สัมพันธเปนผูบังคับบัญชาในสายงาน ทั้งน้ีไดรับการยกฐานะข้ึนเปนกองวิเทศสัมพันธตามประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เลมที่ 111 ตอนพิเศษ 12 ง. ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2537 เน่ืองจากภารกิจที่เพิ่มข้ึนของกองวิเทศสัมพันธ 

และยังเปนที่รูจักกันมากข้ึนในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษจาก Foreign Relations 

Division เปน International Affairs Division เพื่อใหเหมาะสมกับภารกิจจนถึงปจจุบัน 

รายนามผูบริหารกองวิเทศสัมพันธ ป พ.ศ.2535 – ปจจุบัน 

        ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

1. ม.ล.เอื้มสุขย  กิตยากร ผูอํานวยการโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ  ป พ.ศ.2534 – 2538 

2. นายเปรื่องบุญ  จักกะพาก รักษาการหัวหนากองวิเทศสัมพันธ    ป พ.ศ.2538 – 2540 

3. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล  ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ    ป พ.ศ.2540 – 2551 

4. นายสมศักด์ิ  ทับทิมทอง  ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ     ป พ.ศ.2551 – ปจจุบัน 

 

1.1.9 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดจัดต้ังข้ึนเมื่อป 

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

อาคารสถานที่  ตอมาไดรับการแบงสวนราชการ มีฐานะเปนกองหน่ึงในจํานวน 7 กองของสํานักงานอธิการบดี           

ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519     

ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2519) ตอมา

ทบวงมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2532 ซึ่งไดแบงสวนราชการ     

ของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ออกเปน 6 งาน ประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารและสถานที่ งาน

ยานพาหนะ งานซอมบํารุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและรักษาความสะอาด โดยใหมีหนาที่ใหบริการ

และสนับสนุนดานยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย   สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่

เกษตรกลางบางเขนที่อยูในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมายและมีประสิทธิภาพ 

  ตอมาไดมีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับ

โครงสรางการแบงสวนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ซึ่งอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2547 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2547 ใหปรับโครงสรางการแบงสวนราชการ

ภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ออกเปน 8 งาน มีหนาที่ใหบริการและสนับสนุนดานยานพาหนะ 

สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพื้นที่เกษตรกลางบางเขนที่อยูในความ

รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยใหบรรลุตามเปาหมาย

และมีประสิทธิภาพ คือ 

1. งานบริหารและธุรการ    

2. งานอาคารและสถานที ่   

3. งานซอมบํารุง  
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4. งานยานพาหนะ  

5. งานสวนและรักษาความสะอาด  

6. งานรักษาความปลอดภัย   

7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 

8. งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 

  โดยกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีผูดํารงตําแหนงผูบริหารต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังน้ี 

            ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

  1. รศ.แสงธรรม  คมกฤส   พ.ศ. 2514-2520 

  2. ผศ.ดร.เฉลิม  มหิทธิกุล   พ.ศ. 2514-2521 

  3. ผศ.เผดิม  รติสุนทร   พ.ศ. 2515-2520 

  4. นายสมพงษ  วิมาลา   พ.ศ. 2521-2525 

  5. รศ.มนัส สุจวิพันธ   พ.ศ. 2525-2529 

  6. มล.รักเกียรติ  ศุขสวัสด์ิ  พ.ศ. 2529-2530 

  7. นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง  พ.ศ.2530 –ปจจุบัน 

 

1.1.10 ศูนยวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

สืบเน่ืองจากการจัดสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่องพัฒนาหลักสูตรในป 2534 

เพื่อจัดทําหลักสูตรใหม และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ

ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2532 ซึ่งไดขอสรุปสําคัญในการจัดการเรียนการสอนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 2 

ประเด็น คือ (1) กลุมวิชาในหมวดน้ี ควรมีลักษณะสนองจุดมุงหมายในการผสมผสานองคความรูเพื่อใหนิสิตสําเร็จ

การศึกษา  เปนบัณฑิตที่สามารถสรางคุณภาพชีวิตของตนเองไดอยางสมบูรณ  (2) รายวิชาที่เคยจัดไวในแตละกลุม

วิชาอาจบูรณาการใหครอบคลุมจุดมุงหมายไดอยางเหมาะสม ซึ่งอาจจัดเปนรายวิชาข้ึนใหม ทั้งน้ีเพื่อลดจํานวน

หนวยกิต และอยูในกรอบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย 

นโยบายของทบวงมหาวิทยาลัยใหมหาวิทยาลัยทุกแหงจัดวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดังกลาวยัง

เปนไปอยางตอเน่ืองในแผนพัฒนาการศึกษาฯ ฉบับที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงมอบหมายใหคณะกรรมการ

การศึกษารวมกับกองบริการการศึกษาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป” ข้ึนอีกครั้งหน่ึงเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2539 มีวัตถุประสงคเพื่อระดมสมองจากบุคลากรหลายฝาย 

ไดแก ผูบริหารหลักสูตร ผูบริหารระดับหัวหนาภาควิชา อาจารยผูสอน และผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ ซึ่ง

รับผิดชอบภาระงานดังกลาว ผลการประชุมมีขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการจัดการวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คือ (1) 

ควรบูรณาการเปนกลุมวิชามีลักษณะที่ผูเรียนสามารถศึกษาและประมวลความรูดวยตนเองได (2) จุดเนนของ

รายวิชาใหมน้ี ควรมีลักษณะเดน คือ เปนวิชาที่ใหความรูอยางกวางขวางทันกับโลกทัศนที่กวางไกล สําหรับการ

จัดการสรางวิชาบูรณาการควรดําเนินการดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ จากภาควิชาที่เกี่ยวของ (3) การจัดการ

และการบริหารโดยคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดําเนินการเฉพาะ 
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จากการประชุมดังกลาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 

1572/2540 แตงต้ังคณะกรรมการประสานงานวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 

ใหมีหนาที่ (1) ประสานงานการดําเนินการวิชาบูรณาการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) พิจารณารายวิชาบรูณาการ  (3) 

บริหารวิชาการดานบุคลากร อุปกรณ และงบประมาณ ใหสามารถดําเนินงานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี ตอมาเมื่อวันที่ 

11 มิถุนายน พ.ศ. 25541 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวย

การบริหารวิชาบูรณาการ หมวดศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2541 และไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 1576/2541 

และ 1195/2542 แตงต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และแตงต้ัง

เพิ่มเติม 

ในปการศึกษา 2541 คณะกรรมการไดดําเนินการจัดสรางรายวิชา จํานวน 9 รายวิชา มี

คณะกรรมการรายวิชา 9 คณะ จดัสรางวิชาสําเร็จสมบูรณ 7 รายวิชา และเปดการเรียนการสอน 5 รายวิชา ตอมาป

การศึกษา 2542 มีคณะกรรมการรายวิชาเพิ่มจึ้นเปน 11 คณะ จัสรางวิชาเสร็จสมบูรณ 9 รายวิชา เปดการเรียน

การสอนภาคตน ปการศึกษา 2542  จํานวน 8 รายวิชา และภาคปลาย ปการศึกา 2542 จํานวน 9 รายวิชาและ

เพิ่มเติมเปน 11 รายวิชาในปการศึกษา 2544 

ศูนย วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไดรับการจัดต้ังเปนศูนยฯ ตามประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 มีสถานภาพเทียบเทากอง  เพื่อเปนหนวยงานกลางทํา

หนาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการดานการเรียนการสอน ประสานงานและบูรณาการวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเตรียม

ความพรอมรองรับการบริหารในเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ศูนยวิชาบูรณาการฯ เริม่ตนการบริหารงานโดยคณะกรรมการประสานงานวิชาบูรณาการหมวด

ศึกษาทั่วไป ตอมามีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารโครงการบริหารวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

และปจจุบัน คือ คณะกรรมการบริหารศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ

ดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหารศูนยวิชาบูรณาการฯ  

  โดยศูนยวิชาบูรณาการฯ มีผูดํารงตําแหนงผูบริหารต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ดังน้ี 

          ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

  1. รศ.ดร.ยุพา วีระไวทยะ (ประธานโครงการบริหารวิชาบูรณาการ)      5 ส.ค. 2541 - 9 พ.ย. 2547 

  2. รศ.ดร.ยุพา วีระไวทยะ (รักษาการผูอํานวยการศูนยวิชาบูรณาการฯ) 10 พ.ย.2547 - 31 พ.ค.2549 

  3. รศ.ดร.วรรณดา สุจริต (ผูอํานวยการศูนยวิชาบูรณาการฯ)        1 มิ.ย.2549 - 30 ก.ย.2554 

  4. ผศ.ดร.ลดาวัลย พวงจิตร (ผูอํานวยการศูนยวิชาบูรณาการฯ)     1 ต.ค.2554 – ปจจบุัน 

ในปจจุบันศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีคณะกรรมการประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร

ศูนยวิชาบูรณาการ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการรายวิชา และคณะกรรมการที่ประชุมประธาน

คณะกรรมการรายวิชา (ทปร.)  ทําหนาที่บริหารและรับผิดชอบหลักสูตรรายวิชา จํานวน 15 รายวิชา และเปน

หนวยงานกลาง รับผิดชอบในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการสอบของวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ประกอบดวยกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร กลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร และกลุมวิชา

สังคมศาสตร เพื่อใหเปนรายวิชาสําหรับนิสิตปริญญาตรีเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตร 
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 ศูนยวิชาบูรณาการ แบงสวนหนวยงานภายใน คือ งานธุรการ งานการเรียนการสอน งานเอกสารและสื่อ

การเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดประกาศระเบียบวาดวยการบริหารศูนยวิชาบูรณาการ หมวด

วิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2548 เปนหลักเกณฑของการบริหารศูนยฯ โดยมีการบริหารภายใตการกํากับดูแลของรอง

อธิการบดีฝายวิชาการ 

 

1.1.11 สถานพยาบาล 

สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดิมเปนหนวยพยาบาลที่ไดจัดต้ังข้ึน โดยเปนหองปฐม

พยาบาล ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลความเจ็บปวยของนิสิต 

พ.ศ. 2523  สถานพยาบาลไดรับตึกใหมตามโครงการเงินกู โดยต้ังช่ือเปน Health Center ประจํา

มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยมีมติใหเปนสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยูในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี นับเปนสถานพยาบาลทางราชการ สามารถเบิกคารักษาพยาบาลจากทางราชการได 

พ.ศ. 2546 ไดมีการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลสวนที่เคยเปนตึกที่กอสรางในป พ.ศ. 2523และ

กอสรางอาคารใหม หลังอาคารที่ทําการปรับปรุง โดยไดรับงบประมาณจากเงินรายไดสวนกลาง และ เงินรายไดของ

สถานพยาบาล 

ปจจุบันสถานพยาบาลเปดใหบริการทางการแพทย ทันตกรรม กายภาพบําบัด และวิเคราะหคาผล

เลือด ผูมาใชบริการมีทั้งนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก  

            รายนาม ผูบริหาร ของสถานพยาบาล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รายละเอียดดังน้ี 

1. นายแพทย ภิญโญ กัลยาณมิตร 

ดํารงตําแหนงหัวหนางานอนามัย   เมื่อ 3 พฤษภาคม 2503 - 1 ตุลาคม 2534 

2. ทันตแพทย สมิต ทันตปาลิต 

ดํารงตําแหนงหัวหนางานอนามัย   เมื่อ 1 ตุลาคม 2534 - 25 กุมภาพันธ 2540  

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานพยาบาล  เมื่อ 25 กุมภาพันธ 2540 - 30 กันยายน 2540 

3. นายแพทย พิชัย กฤษฎาพิพัฒน 

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานพยาบาล   เมื่อ 1 ตุลาคม 2540 - 31 ตุลาคม 2545 

4. แพทยหญิง นงเยาว อัศวเลิศแสง 

รักษาการผูอํานวยการสถานพยาบาล เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2545 - 31 กรกฎาคม 2546 

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานพยาบาล เมื่อ 1 สิงหาคม 2546 - ปจจุบัน 

 

1.1.12  สํานักงานตรวจสอบภายใน 

หนวยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอต้ังข้ึนในป พ.ศ.2524 โดยเปนไปตามมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ที่กําหนดใหสวนราชการมีผูตรวจสอบภายในตามระเบียบการเบิก

จายเงินของสวนราชการ พ.ศ.2516 ขอ 56 เพื่อเปนเครื่องมือของหัวหนาสวนราชการที่จะไดทราบสถานะทาง
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การเงินรวมทั้งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วาถูกตองหรือบกพรองประการใด โดยเรียกหนวยงานที่จัดต้ังข้ึนวาหนวย

ตรวจสอบภายใน 

ตอมาบทบาทของผูตรวจสอบภายในมีการปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตงานเพิ่มมากข้ึน สภา

มหาวิทยาลัยฯ จึงยกระดับหนวยงานเปน สํานักงานตรวจสอบภายใน มีฐานะเทียบเทากองและข้ึนตรงตออธิการบดี 

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2549 และไดอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบ

ภายใน เพื่อใหผูรับตรวจเขาใจวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานตรวจสอบภายใน ลง

วันที่  13 มีนาคม 2550 และในปเ ดียวกันน้ี มหาวิทยาลัยฯ ไดแตง ต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประจํา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รับผิดชอบในการกํากับดูแลการตรวจสอบและประเมินผลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

รวมถึงมีเครือขายผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน คณะ สถาบัน สํานัก ซึ่งแตงต้ังจากบุคลากรในแตละ

หนวยงาน เปนผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานระดับคณะ สถาบัน สํานัก รวม 51 หนวยงาน จํานวน 150 คน 

เพื่อใหทุกหนวยงานไดรับการตรวจสอบเปนประจําทุกป ตามนโยบายของอธิการบดี ซึ่งจะชวยใหผูบริหารทุกระดับมี

ความมั่นใจในการบริหารจัดการ กอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน  
ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยฯ ประชุมผูที่เกี่ยวของพิจารณาและทบทวนรูปแบบของ

การตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เพื่อพัฒนาใหระบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เปนประโยชน และสราง

มูลคาเพิ่มใหแกหนวยงานและมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน และไดกําหนดหลักเกณฑการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

ภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก ทดแทนผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2555 

มีผูบริหารทําหนาทีบ่ริหารงานสํานักงานฯ เปนลําดับ ดังน้ี 

1.นางสาวลภิตา อัคนิทัต  ดํารงตําแหนงต้ังแต พ.ศ.2533 - 2545 

2.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ ดํารงตําแหนงต้ังแต พ.ศ.2545 – ปจจุบัน 

 

1.1.13 สํานักงานกฎหมาย 

  สํานักงานกฎหมาย เปนหนวยงานที่ไดมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากเดิม ที่มีฐานะเปนงาน คือ 

งานวินัย และนิติการในสังกัดกองการเจาหนาที่ เปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทากองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง จัดต้ังสํานักงานกฎหมาย ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 

ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย คือ นายฉัตรชัย จรูญพงศ นิติกร ชํานาญการพิเศษ ดํารงตําแหนงต้ังแตวันที่ 26 

เมษายน 2548 ถึงปจจุบัน 

 

1.1.14 สํานักงานประกันคุณภาพ 

สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  

หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบายพรอมทั้ง

แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2539 เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาได
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พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สรางความเช่ือมั่นใหกับ

ประชาชน ระบบการประกันคุณภาพ จึงเปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสนองนโยบายดังกลาว ดวยการประกาศนโยบายการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2540 โดยมีคณะกรรมการบริหารการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบและกําหนดแนวทางการดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่เตรียมความพรอมและใหความรูในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหหนวยงานตางๆ ทํางานตามลําดับข้ันตอนที่กําหนด คือ พัฒนา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบ เปนการ

มุงเนนการพัฒนาตนเองทุกระดับเปนสําคัญ ผานข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเองจนถึง

การพรอมรับการตรวจสอบจากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการควบคุมตรวจสอบประเมินคุณภาพ

หนวยงานระดับคณะ หรือเทียบเทา และวิทยาเขต ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความจําเปนที่ควรจะมีหนวยงาน

เฉพาะทางดานการประกันคุณภาพข้ึน จึงไดมีการจัดต้ังสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Office 

of Quality Assurance Kasetsart University) ใหเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ ถือกําเนิดข้ึนตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 ทําหนาที่ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย และถายทอดองคความรูเรื่องการประกันคุณภาพใหกับหนวยงานทุกระดับช้ัน และทุกวิทยาเขตไดอยาง

ถูกตองชัดเจน และเปนเอกภาพทั่วทั้งองคกร  

ตอมา มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพ สํานักประกันคุณภาพ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 

(4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 จึงใหปรับสถานภาพสํานักประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน สํานักงานประกันคุณภาพ มีฐานะเทียบเทากอง  และไดมีประกาศสภา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การปรับสถานภาพสํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน 

สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 โดยมีคําสั่งแตงต้ังใหนางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ 

รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ต้ังแตวันที่ 21 มิถุนายน 2555 และไดประกาศแตงต้ังให

ดํ า ร ง ตํ าแหน งผู อํ านวยการสํ า นั ก ง านประกัน คุณภาพ ต้ั งแต วันที่  14  มี นาคม  2556 ตาม คําสั่ ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 1240/2556 เรื่อง การแตงต้ังขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหดํารง

ตําแหนงผูบริหารประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ สั่ง ณ วันที่ 23 เมษายน 2556  

 

 1.1.15 สํานักงานทรัพยสิน 

  สํานักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดต้ังข้ึนครั้งแรก จากประกาศสภา

มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531  เพื่อรองรับการบริหารงานดานทรัพยสินเชิงพาณิชยใหแก

มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีประวัติและพัฒนาการอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน สรุปไดดังน้ี 

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

“สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดหาและจัดการผลประโยชน”   

  พ.ศ. 2533 ในคราวประชุมครั้งที่ 8 ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2533 อนุมัติใหเปลี่ยนช่ือเปน   

“สํานักงานบริการวิชาการและทรัพยสิน”  
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  พ.ศ. 2546  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ไดจัดต้ัง 

“สํานักงานทรัพยสิน” มีฐานะเทียบเทากอง ในสํานักงานอธิการบดี  

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

ราชการภายในสํานักงานทรัพยสินเปน 3 งาน ไดแก งานธุรการ งานวางแผนและพัฒนา งานบริหารสิทธิประโยชน 

  พ.ศ. 2551  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2551 เพื่อให

หนวยงานจัดหารายไดมีเอกภาพ บริหารจัดการในเชิงรุกอยางบูรณาการ จึงไดปรับรวมหนวยงานหารายไดเขามาอยู

ภายใตสังกัดสํานักงานทรัพยสิน   

  ปจจุบันสํานักงานทรัพยสินประกอบดวย งานบริหารจัดการ และงานสิทธิประโยชน ซึ่งรวมหนวย

ยอย ไดแก ศูนยผลิตภัณฑนม มก. ศูนยหนังสือ มก. และ KU Avenue เปนหนวยงานในสังกัด 

  รายนามผูบริหารหนวยงาน 

1. นางธาริณี ประนิช (หัวหนาสํานักงานบริการวิชาการและทรัพยสิน) (พ.ศ.2532-พ.ศ.2537) 

2. นางจุฑาพร ฉันทากร (รักษาการในตําแหนงหัวหนาสํานักงานบริการวิชาการและทรัพยสิน)  

(พ.ศ.2537-พ.ศ.2545) 

3. นางจุฑาพร ฉันทากร (รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน) (พ.ศ.2545-พ.ศ.2550) 

4. นางจุฑาพร ฉันทากร (ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน)  (พ.ศ.2550-พ.ศ.2552) 

5. ดร.วราภรณ เทพสัมฤทธ์ิพร (รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน) (พ.ศ.2552-พ.ศ.2553) 

6. นางปยฉัตร ชางเหล็ก (ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน)  (พ.ศ.2553-ปจจุบัน) 

 

1.1.16 สํานักงานบริการวิชาการ 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดเล็งเห็นถึงความสําคัญใหมีการจัดต้ังหนวยงาน เพื่อทําหนาที่

ประสานงานกลางในการใหบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบของการสรางเครือขายกับหนวยงาน

ตางๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีการดําเนินภารกิจในดานการใหบริการวิชาการที่เปนความเช่ียวชาญเฉพาะทางของ

หนวยงานใหสามารถดําเนินไปไดอยางเปนระบบ และมีความเปนเอกภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดต้ังสํานักงานบริการวิชาการข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (4) แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2551  

 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 51 / 2546 เมื่อวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2546 มีฐานะเทียบเทากองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยแบงเปน 3 ฝาย คือ 1.ฝายพัฒนาโครงการ 

2. ฝายประสานงาน 3. ฝายบริหารและธุรการ ตอมาเน่ืองจากมหาวิทยาลัย ฯ มีหนวยงานรับผิดชอบทางดาน

บริการวิชาการจากงานวิจัย กระจายไปหลายหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานบริการวิชาการมีเอกภาพและ

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จึงไดรวม ภารกิจของศูนยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีรัฐรวมเอกชน และศูนยความรวมมือ 

มก. – ธ.ก.ส. เพื่อการวิจัยและพัฒนาเขาเปนสวนหน่ึงของสํานักงานบริการวิชาการ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการ

บริหารและบริการที่ครบวงจรเบ็ดเสร็จภายในหนวยงานเดียวกัน มีเอกภาพและใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด 

โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (4) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2541  
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และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่ 9 / 2550 เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ.2550 แลว

ดําเนินการโอนภารกิจบุคลากรและทรัพยากรไปยังสํานักงานบริการวิชาการ และปรับโครงสรางการแบงสวน

ราชการภายในเปน 4 งาน ประกอบดวย 1.งานบริการวิชาการ 2.งานทรัพยสินทางปญญา 3.งานพัฒนาธุรกิจ 4.งาน

ธุรการ ต้ังแตวันที 24 กันยายน พ.ศ.2550 เปนตนไป โดยมี  นางสาวรัตติญา  ศริดารา เปนผูอํานวยการสํานักงาน

บริการวิชาการ ต้ังแตวันที่  11  เมษายน พ.ศ. 2549จนถึง ปจจุบัน    

 

1.1.17 สํานักการกีฬา 

สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กอกําเนิดจากเจตนารมณที่ตองการใหมีองคกรซึ่งทํา

หนาที่รับผิดชอบงานกีฬาโดยตรง โดยในป พ.ศ.2538 ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบใหงานกีฬาซึ่งเปนหนวยงาน

หน่ึงในสังกัดกองกิจการนิสิตยกระดับเปนโครงการจัดต้ังสํานักกีฬาซึ่งเปนหนวยงานในระดับสํานัก โดยรวมสระจุฬา

ภรณวลยัลักษณมาอยูภายใตโครงการน้ีดวย และไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งไดรับความ

เห็นชอบใหบรรจุเพิ่มในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 

ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดประกาศจัดต้ังโครงการ จัดต้ัง

สํานักการกีฬาข้ึน โดยยังมิไดแบงสวนราชการ จนกระทั่งวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึง

ประกาศจัดต้ังสํานักการกีฬาข้ึนเปนหนวยงานภายใตสํานักอธิการบดี โดยแบงสวนราชการดังน้ี 

1. สํานักงานเลขานุการ 

2. ฝายสงเสริมและพัฒนากีฬา 

3. ฝายอาคาร สถานที ่และสนามกีฬา 

4. ศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา 

5. สระจุฬาภรณวลัยลักษณ  

6. ศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. 
 

1.1.18 ศูนยการศึกษานานาชาติ 

  ศูนยการศึกษานานาชาติ เดิมดําเนินงานในลักษณะของสํานักงานโครงการนานาชาติ ซึ่งเปน

หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2538 โดย

มีหนาที่ในการประสานงานการศึกษา ฝกอบรมนานาชาติ ดูแลและเปนที่ปรึกษาใหแกนิสิตตางชาติที่ศึกษาอยูใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เผยแพรและประชาสัมพันธหลักสูตรนานาชาติของคณะตางๆ ใหกับผูที่สนใจโดยทั่วไป 

รวมทั้งจัดหาแหลงทุนสนับสนุนใหนิสิตไดศึกษาตลอดหลักสูตร  

  ศูนยการศึกษานานาชาติ ไดรับอนุมัติใหจัดต้ัง โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 

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

การศึกษา ฝกอบรมนานาชาติ ดูแลใหคําปรึกษาและอํานวยความสะดวกแกนิสิตตางชาติ ประชาสัมพันธ และ

เผยแพรหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ เพื่อความเปนสากลและยอมรับในระดับนานาชาติ 

รวมทั้ง พัฒนาเครือขายความรวมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนแสวงหาทุนการศึกษา 

ฝกอบรม และแลกเปลี่ยนเพื่อประโยชนในการพัฒนาความเขมแข็งทางวิชาการในระดับสากลเชิงรุก โดยศูนย
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การศึกษานานาชาติข้ึนตรงตออธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย และดําเนินการบริหารจัดการในรูปของคณะ

กรรมการบริหาร 

  ตอมาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดสถานภาพของศูนย

การศึกษานานาชาติใหมีฐานะเทียบเทากอง ภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยใหเปนหนวยงานกลางในการ

ประสานการจัดการศึกษานานาชาติ การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งเปนศูนยกลางในการติดตอการใหบริการ

ดานตางๆ แกนิสิตตางชาติอยางเปนระบบและครบวงจร 

  รายนามผูบริหารหนวยงาน 

         ระยะเวลาดํารงตําแหนง 

  1. รองศาสตราจารย. ดร. ชิตาภา เกตวัลห   พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2546 

  2. รองศาสตราจารย ดร. พูนพิภพ เกษมทรัพย (รักษาการ) 30 ก.ย 2546 – 30 ธ.ค. 2554  

  3. รองศาสตราจารย ดร. ลิลลี ่กาวีตะ (รักษาการ)  1 ม.ค. 2555 – 30 ส.ค. 2555 

  4. รองศาสตราจารย ดร. มังกร โรจนประภากร  1 ก.ย. 2555 – ปจจุบัน  

 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 

1.2.1 วิสัยทัศน 

“สํานักงานอธิการบดี เปนศูนยรวมของหนวยงานที่เขมแข็ง มุงมั่นบริการ ประสานภารกิจ เพื่อ

สนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย”  

 1.2.2 ภารกิจ 

 “ประสานภารกิจและใหบริการอยางมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงคของ

มหาวิทยาลัย”  

1.2.3 วัตถุประสงค 

  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย 

 

1.3 เอกลักษณของสํานัก 

 - 

 

1.4 แผนงานประจําปของสํานัก 

 (เอกสารแนบ แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จํานวน 1 เลม) 

 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของสํานัก 
ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป งปม.55 (รอบ 9 เดือน) และสงให

สนง.อธิการบดีรวบรวม 

 

ส.ค.55 ทุกหนวยงาน 
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

2 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

   - พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.อธิการบดี 

   - พิจารณาแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน 

   - พิจารณาตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน องคประกอบที่ 2 ภารกิจ

หลักของสนง.อธิการบดี 

ก.ย.55 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.

อธิการบด ี

3 จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ 

และจัดสงสนง.อธิการบด ี

ก.ย.-ต.ค.55 ทุกหนวยงาน 

4 รวบรวมแผนพัฒนาปรับปรุงฯ สนง.อธิการบดี และจัดสงใหสนง.ประกันคุณภาพ 

และหนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบด ี

ต.ค.55 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

5 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป งปม.55 (รอบ 12 เดือน) และสงให

สนง.อธิการบดีรวบรวม 

ต.ค.-พ.ย.55 ทุกหนวยงาน 

6 รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงปม.55 (รอบ 12 เดือน) และจัดสง

ใหหนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบด ี

พ.ย.55 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

7 ทบทวนยุทธศาสตร และกลยุทธของสนง.อธิการบดีใหสอดคลองกับระดับ

มหาวิทยาลัย  

 - หนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบดีจัดทําแผน และกําหนดเปาหมายการปฏิบัติ

ราชการประจํา ปงปม.56-58 ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธสนง.

อธิการบด ี

 - จัดสงขอมูลใหสนง.อธิการบดีรวบรวม 

ก.พ.55 ทุกหนวยงาน 

8 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

   - พิจารณาคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานใน

สังกัดสนง.อธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 

พ.ย.55 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.

อธิการบด ี

9 จัดทํารางคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานในสังกัด

สนง.อธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 และสงใหหนวยงานในสังกัดสนง.

อธิการบด ี

พ.ย.55 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

10 ประเมินผลการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรู เร่ือง ประสบการณในการ

ปรับปรุงงาน จากผูเขารวมโครงการ และรายงานผลใหหนวยงานในสังกัดสนง.

อธิการบด ี

ธ.ค.55-ม.ค.

56 

ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

11 จัดโครงการการจัดการความรูใหกับบุคลากรหนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบด ี ม.ค.-ก.พ.56 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

12 รวบรวมความรูที่ไดจากการจัดการความรูของหนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบดี

เผยแพรในเว็บไซตสนง.อธิการบดี 

ธ.ค.55-ม.ค.

56 

ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

13 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

   - พิจารณาแนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

   - พิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) 

หนวยงาน 

   - พิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) 

มี.ค. 56 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.

อธิการบด ี

14 จัดสงแบบฟอรมที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555  

 - จัดสงแบบฟอรมที่เก่ียวกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให

หนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบด ี

 - จัดสงแบบฟอรมเก่ียวกับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ให

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สนง.อธิการบด ี

 

มี.ค.56 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี
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ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

15 จัดสงกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) ใหหนวยงานใน

สังกัดสนง.อธิการบด ี

มี.ค.56 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

16 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการประจําป งปม.56 (รอบ 6 เดือน) และสงให

สนง.อธิการบดีรวบรวม 

เม.ย.56 ทุกหนวยงาน 

17 จัดทํา ราง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เม.ย.56 ทุกหนวยงาน 

18 ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) 

 - พิจารณาวิธีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) 

พ.ค.55 คณะกรรมการประกันคุณภาพสนง.

อธิการบด ี

19 รวบรวมผลดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหนวยงาน จัดทําเปนรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) สงใหสนง.อธิการบด ี

พ.ค.55 ทุกหนวยงาน 

20 สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบดีให

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) 

มิ.ย.56 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

21 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) หนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบดี 

และรายงานผลใหสนง.อธิการบด ี

มิ.ย.56 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน สนง.อธิการบด ี

22 ประเมินผลภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประจําป

การศึกษา 2555 

 - สรุปผลการประเมิน 

 - รายงานผลสงใหหนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบด ี

เม.ย. - พ.ค.

56 

ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

23 รวบรวมผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) และรายงานผลให

หนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบด ี

มิ.ย.56 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

24 จัดสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ปรับแกภายหลังตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน (Peer Review) ใหสนง.อธิการบดี 

มิ.ย.56 ทุกหนวยงาน 

25 รวบรวมผลดําเนินงานตามตัวบงชี้ของหนวยงานในสังกัดสนง.อธิการบดี จัดทําเปน

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

มิ.ย.56 ฝายเลขานุการ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สนง.อธิการบด ี

26 วิพากษ SAR โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ สนง.อธิการบด ี

 - ปรับแกขอมูลตามมติที่ประชุม 

 - จัดสงใหสนง.ประกันคุณภาพ 

มิ.ย.56 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน สนง.อธิการบด ี

27 ประเมินคุณภาพภายใน สนง.อธิการบด ี ก.ค.56 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับ ม. 
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สํานักงานอธิการบด ี

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

กองกลาง กองการเจาหนาที่  

- งานสารบรรณ 

- งานการประชุม 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานสภาขาราชการ 

- งานบริหารและพิธีการ 

- งานเลขานุการผูบริหาร 

กองกิจการนิสิต 

กองคลัง กองแผนงาน 

ศูนยวิชาบูรณาการ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กองยานพาหนะ ฯ 

  
กองวิเทศสัมพันธ 

กองบริการการศึกษา 

สถานพยาบาล 

- งานธุรการ 

- งานบริหารงานบุคคล 

- งานพัฒนาและฝกอบรม 

- งานทะเบียนประวัต ิ

- งานสวัสดิการ 

- งานบริหาร -  งานวินัยนิสิต 

- งานกิจกรรมนิสิต 

- งานพัฒนา   - งานอาคารเทพศาสตรสถิตย 

- งานบริการและสวัสดิการนิสิต 

- งานแนะแนวและจัดหางาน 

- งานประสานงานโครงการบัณฑิตยคุใหม 

- งานธุรการ 

- งานการเงิน 
- งานบัญช ี

- งานงบประมาณ 

- งานพัสด ุ
- งานเงินรายได 

- ฝายบริหาร 

- ฝายการแพทย 

- ฝายการพยาบาล 

- ฝายทันตกรรม 

- ฝายเภสัชกรรม 

- งานธุรการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
- งานสงเสริมและพัฒนาสื่อการสอน 

- งานสงเสริมและพัฒนาทางวิชาการ 

- ศูนยประสานงานสหกิจศกึษา 
- งานประชาสัมพันธแนวแนวการศึกษา 

- งานธุรการ 

- งานสารนิเทศ 

- งานความรวมมือระหวางประเทศ 

- งานทุนและเจรจาธุรกิจ 

- ศูนยอาณาบริเวณศึกษา 

- งานบริหารและธุรการ 

- งานอาคารและสถานที ่
- งานซอมบํารุง 

- งานยานพาหนะ 

- งานสวนและรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความปลอดภัย 

- งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 

- งานบริหารกลุมงานอาคารพิเศษ 

- งานธุรการ 

- งานวิเคราะหแผนและ
งบประมาณ 

- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
- งานวางผังแมบท 

- งานธุรการ 

- งานการเรียนการสอน 

- งานเอกสารและสื่อการเรียนการสอน 

- งานธุรการ 

- ทีมตรวจสอบที่ 1 

- ทีมตรวจสอบที่ 2 

- ทีมตรวจสอบที่ 3 

 

1.6 โครงสรางการบริหารงานของสํานัก 
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สํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานกฎหมาย สํานักงานประกันคุณภาพ  

- งานกฎหมาย 

- งานคด ี

- งานนิติกรรมสัญญา 

- งานวินัย 

- งานธุรการ 

สํานักงานทรัพยสิน 

สํานักงานบริการวิชาการ ศูนยการศึกษานานาชาติ สํานักการกีฬา 

- งานธุรการ 

- งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

- งานพัฒนาและฝกอบรม 

- งานวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

- งานบริหารจัดการ 

- งานสิทธิประโยชน 

- งานธุรการ 
- งานบริการวิชาการ 

- งานทรัพยสินทาง    
    ปญญา 
-  งานพัฒนาธุรกิจ 
 

- สํานักงานเลขานุการ 

- ฝายสงเสริมและพัฒนากีฬา 
- ฝายอาคารสถานที่และสนามกีฬา 

- ศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร 
   การกีฬา 

- สระจุฬาภรณวลัยลกัษณ 
- ศูนยออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มก. 

- ฝายวิชาการ 

- ฝายบริการและสวัสดิการ 
- ฝายบริหารและธุรการ 
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของสํานัก 

1.7.1 ผูบริหาร 

        1.   ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี   นางวรพร  อรามรักษ (รักษาราชการแทน) 

         2.   ผูอํานวยการกองกลาง    นางสุกัญญา มณีเจริญ 

         3.   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่   นางสุปราณี สิงหโตทอง 

         4.   ผูอํานวยการกองกิจการนิสิต   นายประหยัด สุตเศวต 

         5.   ผูอํานวยการกองคลัง    นางวลีรัตน  กาญจนปกรณชัย 

         6.   ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา  นางสาวนีรนุช  ภาชนะทิพย (รักษาราชการแทน) 

         7.   ผูอํานวยการกองแผนงาน   นางสาวยุพา  วงษอุบล 

         8.   ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ   นายสมศักด์ิ ทับทิมทอง 

         9.   ผูอํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานที ่ นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง (รักษาราชการแทน) 

         10. ผูอํานวยการศูนยวิชาบูรณาการฯ   ผศ.ดร.ลดาวัลย พวงจิตร(รักษาราชการแทน) 

         11. ผูอํานวยการสถานพยาบาล   แพทยหญิงนงเยาว  อัศวเลิศแสง 

         12. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ (รักษาราชการแทน) 

         13. ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย   นายฉัตรชัย  จรูญพงศ 

         14. ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ  นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ 

         15. ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยสิน   นางปยฉัตร ชางเหล็ก 

         16. ผูอํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ  นางสาวรัตติญา  ศรดิารา 

        17. ผูอํานวยการสํานักการกีฬา  ผศ.กรกฎา นักค้ิม (รักษาราชการแทน)  

         18. ผูอํานวยการศูนยการศึกษานานาชาติ  รศ.ดร.มังกร โรจนประภากร  

1.7.2 คณะกรรมการในสํานักงานอธิการบดี 

        ประกอบดวย 

        1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

        2. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ 

        3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบดี 

   (รายละเอียดในภาคผนวก) 

 

1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2555 ที่สํานักภาคภูมิใจ 

1.8.1 กลุมงานในสํานักงานอธิการบดี 

  การพัฒนาปรับปรุงการออกเลขที่หนังสือของสํานักงานอธิการบดี โดยใชการออกเลขที่หนังสือ

ออนไลน และไดสงผลงานเขารวมประกวดในโครงการ Best Improvement Awards ไดรับรางวัลดี  

1.8.2 กองกลาง 

          1) รางวัลขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงที่ดีที่สุด  (Best Improvement Award) โครงการ  

“โปรแกรมรับเรื่องเขาที่ประชุม” 
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  2) นายสมชาย  เปรมสุข สังกัด กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการ

พลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ.2555  จาก กระทรวงศึกษาธิการ 

          3) นายสมชาย  เปรมสุข สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนบุคลากรดีเดน

สายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป 2555 กลุมงานบริการพื้นฐาน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 1.8.3 กองการเจาหนาท่ี 

1) ระบบรายงานความกาวหนาการขอตําแหนงทางวิชาการ 

  2) ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง) 

  3) ระบบรับ-สง หนังสือราชการและติดตามการดําเนินงาน 

 1.8.4 กองกิจการนิสิต 

   1) การพัฒนานิสิต 

   (1.1) โครงการแหเทียนพรรษา 

    กองกิจการนิสิตไดเล็งเห็นความสําคัญในการสรางเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคใหแกนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และไดเห็นวาการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เปนสิ่งจําเปน

สําหรับนิสิตยุคใหม ซึ่งกอใหเกิดจุดเปลี่ยนทางความคิดอันนําไปสูการเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสรางเสริมคุณลักษณะ

ความเปนบัณฑิตในอนาคต จึงไดมีการจัดทําโครงการแหเทียนพรรษาข้ึนเพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีคุณธรรม 

จริยธรรม ตลอดจนใหนิสิตไดตระหนักถึงความสําคัญในวันสําคัญทางพุทธศาสนา และมีสวนรวมในการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม 

   (1.2) โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ    

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนโยบายที่จะพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย ใหถึง

พรอมซึ่งความเปนคนเกง คนดี และมีความสุขตลอดจนเรียนรูความเปนสากลเพื่อใหนิสิตไดเขาใจในศิลปะและ

วัฒนธรรมของนานาชาติ กองกิจการนิสิต ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานดานกิจกรรมนิสิต

ศิลปวัฒนธรรม ไดพิจารณาเห็นวาการเปดโอกาสใหนิสิตไดเรียนรูวัฒนธรรมนานาชาติผานการสงเสริมและสนับสนุน

ดานกิจกรรมนิสิตเปนอีกชองทางหน่ึงที่จะทําใหนิสิตไดสัมผัสแนวคิดทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิธีการอนุรักษ

และสงเสริมสนับสนุนเพื่อใหเกิดการดํารงคงอยูทางวัฒนธรรมของตางประเทศซึ่งจะเปนประโยชนตอการสรางความ

เขาใจการวางแนวทางในการดําเนินกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ที่เอื้ออํานวยประโยชนตอ

การอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมของชาติตอคนรุนใหมในอนาคตดวยเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว กองกิจการนิสิตจึง

ไดจัดทําโครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติข้ึน โดยในปการศึกษา 2555 ไดพิจารณา

เลือกมหาวิทยาลัยประเทศสิงคโปรเปนสถานที่เปาหมายในการดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม 

เน่ืองจากเปนมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนระยะเวลานาน และประเทศสิงคโปรเปน

ประเทศที่ไดช่ือวามีการพัฒนาประเทศที่มีความกาวหนาเปนอยางมาก การเรียนรูศิลปวัฒนธรรมของประเทศสิงคโปร

จึงนาจะอํานวยประโยชนใหแกนิสิตของมหาวิทยาลัยในการเรียนรูและนํากลับมาถายทอดประสบการณแกนิสิตของ

มหาวิทยาลัย นอกจากน้ียังเปนการฝกประสบการณแกบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเพื่อ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรมของชาติในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติตอไปดวย กองกิจการ
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นิสิตจึงไดนํานิสิตจํานวน 15 คน รวมเดินทางไปแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ระหวางวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2555 ณ 

ประเทศสิงคโปร 

   (1.3) โครงการจิตอาสา ทําความดีเพื่อ มก. 

    งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต กองกิจการนิสิต จัดโครงการจิตอาสาทําความ

ดีเพื่อ มก. เพื่อใหนิสิตที่มีจิตอาสาไดรวมกลุมกันทําประโยชนเพื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและชุมชนใกลเคียง 

รูจักเสียสละเวลาสวนตนเพื่อประโยชนสวนรวม เกิดความภาคภูมิใจและเกิดจิตสํานึกในการไดเปนสวนหน่ึงที่ชวย

ดูแลมหาวิทยาลัยอีกทั้งเปนเวทีสรางสรรคในการแสดงออกซึ่งการชวยเหลือผูอื่นและสังคม และเพื่อเปนการสราง

เครือขายนิสิตดานจิตอาสา ซึ่งกําหนดจัดข้ึน ณ บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยจัดใหมีข้ึนระหวาง

วันที่ 16 กุมภาพันธ 2555 – 15 กุมภาพันธ 2556 จํานวน 6 ครั้ง ดังน้ี 

   ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พฤษภาคม 2555   มีบุคลากรและนิสิตเขารวมจํานวน 404 คน 

  ครั้งที่ 2 วันที่ 21 กรกฎาคม 2555   มีบุคลากรและนิสิตเขารวมจํานวน 454 คน 

   ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2555    มีบุคลากรและนิสิตเขารวมจํานวน 222 คน 

  ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กันยายน 2555   มีบุคลากรและนิสิตเขารวมจํานวน 194 คน 

   ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555   มีบุคลากรและนิสิตเขารวมจํานวน 201 คน 

   ครั้งที่ 6 วันที่ 5 ธันวาคม 2555   มีบุคลากรและนิสิตเขารวมจํานวน 230 คน 

   2) การพัฒนาปรับปรุงงาน 

   (2.1) โครงการจัดทําระบบสงเสริมการมีงานทํา 

    งานแนะแนวและจัดหางาน กองกิจการนิสิตไดเล็งเห็นความสําคัญของภาวะการ

มีงานทําของบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงจัดทําระบบสงเสริมการมีงาน ซึ่งเปนระบบที่ใหบริการ

ประชาสัมพันธขาวการรับสมัครงาน ทั้งแบบงานประจํา (Full Time) งานพิเศษนอกเวลา (Part Time) รวมถึง

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ บนเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการรับสมัครงานของนิสิต 

และเปนศูนยกลางในการสงเสริมการมีงานทํา โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกคนสามารถสืบคนขอมูลการรับ

สมัครงานตางๆ จากระบบน้ีได และสามารถเลือกสมัครงานไดทุกที่ทุกเวลา รวมทั้งระบบน้ียังเปนประโยชนตอ

มหาวิทยาลัยในการจัดเก็บฐานขอมูลการสมัครงานและภาวะการมีงานทําของนิสิตดวย โดยในปการศึกษา 2555 

กองกิจการนิสิตไดเสนอใหโครงการน้ีเปนโครงการพัฒนาปรับปรุงงานตามโครงการ Best Improvement Award 

ของสํานักงานอธิการบดี และไดรับรางวัลระดับชมเชย    

   (2.2).  โครงการจัดทําระบบรับสมัครนิสิตเขาอยูหอพักออนไลน 
    ตามที่กองกิจการนิสิตไดมีนโยบายใหงานตางๆ พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานใหมี

ประสิทธิภาพและสามารถใหบริการแกผูรับบริการดวยความคลองตัวมากย่ิงข้ึนน้ัน งานหอพักจึงไดจัดทําโครงการ

พัฒนาระบบรับสมัครนิสิตเขาอยูหอพักออนไลนข้ึน เพื่อลดระยะเวลาในการดําเนินงานและอํานวยความสะดวก

ใหแกผูมาสมัครเขาอยูหอพัก โดยผูสมัครสามารถกรอกรายละเอียดผานทางเว็บไซตไดดวยตนเองในชวงระยะเวลาที่

กําหนด และพิมพขอมูลจากระบบมาแสดงในวันจับฉลากไดโดยไมตองเสียเวลา โดยในปการศึกษา 2555 กอง

กิจการนิสิตไดเสนอใหโครงการน้ีเปนโครงการพัฒนาปรับปรุงงานตามโครงการ Best Improvement Award ของ

สํานักงานอธิการบดี และไดรับรางวัลระดับดี  
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3) การปรับโครงสรางการบริหารราชการภายใน 

(3.1) การยกระดับหนวยหอพักนิสิตเปนงานหอพัก 

    ดวยปจจุบันมีจํานวนนิสิตเขาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพิ่มข้ึนเปน

จํานวนมาก รวมทั้งมีความตองการเขาอยูอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยจํานวนมากข้ึนตามไปดวย มหาวิทยาลัย

จึงไดมีแนวคิดกอสรางอาคารหอพักนิสิตในบริเวณซอยพหลโยธิน 45 เพิ่มเติมจํานวนทั้งสิ้น 6 อาคาร โดยเริ่ม

กอสรางต้ังแตในป 2553 เรื่อยมา ดังน้ันกองกิจการนิสิตจึงไดเล็งเห็นวาการใหบริการของหนวยหอพักนิสิตมี

ความสําคัญมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากตองดูแลนิสิตเปนจํานวนมาก พรอมทั้งตองดูแลบํารุงรักษาอาคารเพิ่มมากยิ่งข้ึน

ดวย กองกิจการนิสิตจึงไดเสนอใหมีการปรับโครงสรางการบริหารราชการภายในกองกิจการนิสิตโดยยกระดับหนวย

หอพักนิสิตซึ่งเดิมสังกัดอยูในงานบริการและสวัสดิการนิสิต ออกมาเปนงานหอพัก ประกอบไปดวยหนวยหอพักชาย 

หนวยหอพักหญิง หนวยอาคารและสถานที่ หนวยสารสนเทศหอพัก และหนวยหอพักซอยพหลโยธิน 45 

   (3.2) การจัดต้ังหนวยศิษยเกาสัมพันธ 

    จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป

การศึกษา 2554 พบวามหาวิทยาลัยควรเพิ่มชองทางในการติดตอสื่อสารกับศิษยเกาเพื่อใหบริการศิษยเกาไดอยางมี

ระบบและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน จึงไดมอบหมายใหกองกิจการนิสิตเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลตาม

ขอเสนอแนะดังกลาว กองกิจการนิสิตจึงไดเสนอใหมีการปรับโครงสรางการบริหารราชการภายในกองกิจการนิสิต 

โดยจัดต้ังหนวยศิษยเกาสัมพันธอยูภายใตงานแนะแนวและจัดหางาน มีหนาที่จัดทําฐานขอมูลศิษยเกา รวบรวมขอมูล

ศิษยเกาและสรางเครือขายความสัมพันธระหวางนิสิตปจจุบันกับศิษยเกา จัดทําเว็บไซต เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร

กิจกรรมของศิษยเกาที่เปนประโยชนและจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณ

ใหแกศิษยเกาและศิษยปจจุบัน 

   (3.3) การจัดต้ังหนวยบริการนิสิตพิการ 

    ตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 หมวด 1 สิทธิ

และหนาที่ทางการศึกษา มาตรา 5 คนพิการมีสิทธิทางการศึกษา ขอ 2 เลือกบริการทางการศึกษา สถานศึกษา 

ระบบและรูปแบบทางการศึกษา โดยคํานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความตองการจําเปนพิเศษ

ของบุคคลน้ันและมาตรา 8 ใหสถานศึกษาในทุกสังกัดจัดสภาพแวดลอม ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน 

ตลอดจนบริการเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่คนพิการ

สามารถเขาถึงและใชประโยชนได 

    กองกิจการนิสิตจึงไดเล็งเห็นความสําคัญและความจําเปนในการจัดบริการ

ชวยเหลือแกนิสิตพิการ จึงไดมีการจัดต้ังหนวยบริการนิสิตพิการข้ึนเพื่อเอื้ออํานวยนิสิตพิการในดานการเรียน และ

การสรางความรูความเขาใจ ตลอดจนแนวทางในการชวยเหลือนิสิตสําหรับอาจารยผูสอน และบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย  

 1.8.5 กองคลัง 

  ผลงานประจําปการศึกษา 2555 ที่กองคลังภาคภูมิใจคือ “การรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของ 

โครงการพิเศษผานระบบ BiLL Payment” 
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 1.8.6 กองบริการการศึกษา 

  1)  มีระบบและกลไกในติดตามการดําเนินงานเสนอขอเปดและปรับปรุงหลักสูตรพรอมทั้งแจง

มาตรการเกี่ยวกับหลักสูตรครบกําหนดตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงและทุกหลักสูตรมีการจัดทํา มคอ. 2 ตาม

ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ครบรอยละ 100  

  2)  มีนิสิตเขารวมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุนที่ 20-21 จํานวน 400 คน  ใน 16 คณะ 4 วิทยาเขต             

โดยมีความรวมมือกับสถานประกอบการ 214 แหง 

  3) มีนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเขาศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาเพิ่มมากข้ึน  ซึ่งโครงการดังกลาว

เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนผูมีศักยภาพสูงไดมีโอกาสเขาศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความ

ถนัดและความสนใจ และไดคัดสรรนักเรียนที่มีศักยภาพสูงเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งการ

สรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและโรงเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 1.8.7 กองแผนงาน 

1) คูมือการขออนุมัติแบบกอสราง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) ฐานขอมูล ทะเบียนอาคาร ป 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

 1.8.8 กองวิเทศสัมพันธ 

             1) การจัดประชุมนานาชาติ International Conference on “Drying Beads International 

Showcase: Seeing is believing” ระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานและพระราชทานพระราชดํารัส

เปดการประชุม พรอมประทับฟงการบรรยายพิเศษและทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดําเนินงานของหนวยงานที่

ทดลองใช Drying Beeds (ภาพ Nonsee Newsletter Vol.18 NUMBER: 10 October 2012) 

          2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ EXPERT III ภายใตกรอบ 

ERASMUS MUNDUS Action 2  ซึ่งโครงการดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะไดรับการจัดสรรทุนการศึกษา

สนับสนุน จํานวน 8 ทุน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก Post Doctoral และการแลกเปลี่ยนบุคลากร

(ภาพ Nonsee Newsletter Vol.18  NUMBER: 11 NOVEMBER 2012) 

  3) การลงนามขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ 

University of Liege โดย HRH Crow Prince Philippe ราชอาณาจักรเบลเย่ียมทรงเปนองคประธานพิธีลงนาม 

ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันการศึกษาไทย 1 ใน 2 แหงที่ไดรับการคัดเลือกใหมีการลงนามดังกลาว 

ในโอกาสที่ HRH Crow Prince Philippe เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศไทย ( ภาพNonsee Newsletter 

MARCH 2013) 

 1.8.9 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 

  1) โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประจําป 2555   

    กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ มีวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ประจําป 2555 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเพื่ อสงเสริมความสามัคคี สรางจิตสํานึกของบุคลากร และนิสิตของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการรักษาความสะอาด การปลูกตนไม และ
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การบํารุงรักษาตนไมอยางตอเน่ืองและเปนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย ภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว 

KU GREEN CAMPUS โดยมหาวิทยาลัยฯ  ไดเล็งเห็นความสําคัญของความรมรื่นของตนไม ความสะอาดของอาคาร

และสถานที่ เพื่อใหมหาวิทยาลัยฯของเรามีความสะอาด  เกิดความรมรื่น สวยงาม  สรางสิ่งแวดลอมและภูมิทัศนที่ดี

ใหกับทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชงบอุดหนุนทั่วไป  เปนเงิน 387,000 บาท และจายจริง เปน

เงิน 312,911.25 บาท และไดรับบริจาคเงินจากสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัดเปนเงิน 20,000 

บาท รานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํากัด เปนเงิน 3,000 บาทและ KU HOME เปนเงิน 5,000 บาท รวม

เงินของสวนกลางที่ใชสนับสนุน เปนเงิน 340,911.25 บาท ซึ่งดําเนินการเขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ

และคาใชจายจัดเตรียมอาหาร นํ้าด่ืม ใหกับผูรวมพัฒนาในพื้นที่สวนกลาง จัดเตรียมเงินเพื่อเปนคาใชจายตาง ๆ 

จัดหาวัสดุอุปกรณสนับสนุนการพัฒนา ทําหนังสือขอความอนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ จัดเตรียมผลไมสําหรับ

ผูบริหารมอบใหทุกหนวยงานที่รวมวันพัฒนาฯ สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ จํานวน 100 เลม  มีผูเขารวมทั้งสิ้น 

จํานวน 21,524 คน ประกอบดวย นิสิต 12,652 คน นักเรียน ครูและผูปกครองนักเรียนสาธิตฯ 3,450 คน บุคลากร 

5,250 คน เจาของรถจักยานยนตบริการ เจาหนาที่จากหนวยราชการภายนอก 172 คน 

2) โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU – Green Campus 

   ตามที่สํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  ไดขอ

ความรวมมือในการพิจารณาแผนงาน/โครงการในสวนที่เกี่ยวของเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล ขอ5 ขอยอย5.4 

กลาวคือ “ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น 

เสียง และนํ้าเสีย โดยสงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใชซ้ํา

หรือหมุนเวียนกลับมาใชใหม สงเสริมการปองกันมลพิษต้ังแตจุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบําบัดนํ้าเสีย กําจัดขยะชุมชน และเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะการจัดใหมีศูนย

กําจัดขยะชุมชนกลางในทุกจังหวัด มีการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังสําหรับผูกอมลพิษที่ฝาฝนกฎหมาย เรงแกไข

ปญหามลพิษในพื้นที่วกฤตซ้ําซาก รวมทั้งสนับสนุนมาตรการจูงใจดานภาษีและสิทธิตาง ๆ กับผูประกอบการที่รวม

โครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ”  

 สืบเน่ืองจากนโยบายของรัฐบาลที่ไดกลาวขางตน กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ไดดําเนิน

โครงการแกไขปญหาโลกรอนและลดมลพิษ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ

รัฐบาล ในโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU  GREEN CAMPUS จํานวน 8 โครงการ ประกอบดวย 

1. สถานีผลิตไบโอดีเซลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. โครงการจักรยาน KU GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY   

3. โครงการคลองสวยนํ้าใส 

4. โครงการผลิตนํ้าหมักชีวภาพแกสชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด 

5. โครงการปุยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. โครงการสงเสริมการใชรถสาธารณะเพื่ออนุรักษพลังงาน 

7. โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 

8. โครงการผลิตแกสชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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 โครงการตาง ๆ ภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU – Green Campus ยังเปนศูนยการเรียนรูการ

ฝกอบรม และถายทอดขอมูลวิชาการในดานตางๆ เกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม ใหกับนิสิต นักเรียน หนวยงาน

เอกชน หนวยงานราชการ และประชาชนที่สนใจ อีกทั้งยังมีการวิจัยตอยอดเพื่อพัฒนาโครงการตางๆเพื่อใหสามารถ

ใชไดจริงและถายทอดสูชุมชนได โครงการตางๆภายใตโครงการวิทยาเขตสีเขียวยังรณรงคในเรื่องการแกไขปญหา

โลกรอน ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษใน

รูปแบบของขยะ มลพิษทางอากาศ กลิ่นและนํ้าเสีย โดยสงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใชซ้ําหรือหมุนเวียน

กลับมาใชใหมอันกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมและประเทศชาติตอไป  

นอกจากน้ัน ยังไดเปนหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลเพื่อรวบรวมในการสงเขารวม

การจัดอันดับเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย

ของ UI Green Metric 2012  และไดรับมีผลทําใหสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยและของโลกที่มีคุณภาพดีข้ึน จน

สงผลใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ติดอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยไทย และอันดับที่ 44 ของมหาวิทยาลัยโลกใน

การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีระบบการจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัย UI Green 

Metric 2012 โดยมหาวิทยาลัยแหงชาติอินโดนีเซีย (Universtas Indonesia,UI)ไดดําเนินการจัดอันดับ

มหาวิทยาลัยที่เนนการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวจากเกณฑการใหคะแนน 5 ดาน ไดแก ที่ต้ังและระบบสาธารณูปโภค

รอยละ 15   พลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รอยละ 28 การจัดการขยะรอยละ 18 การใชนํ้ารอยละ 10 

และการขนสงรอยละ 18  ซึ่งปรากฏตามขาวประชาสัมพันธของสํานักงานประกันคุณ 

3) โครงการรณรงคการควบคุมกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แบบบูรณาการ  

 จัดต้ังข้ึน เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีลักษณะเปนชุมชนขนาดใหญ มีบุคลากรและนิสิต

จํานวนมาก วิธีการดําเนินกิจกรรมและสภาพแวดลอมของอาคารสถานที่คอนขางแออัด และบางบริเวณมีการจัดการ

สุขาภิบาลไมถูกสุขลักษณะ ประกอบดวยสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนและมีแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ ซึ่งเอื้ออํานวย

ตอการเปนแหลงแพรพันธุของพาหะนําโรคโดยเฉพาะหนู ทําใหบุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ประสบปญหาความรําคาญจากความชุกชุมของหนูและโรคติดตอที่มีหนูเปนพาหะเพิ่มข้ึน อีกทั้งหนูยังเปนตัวปญหาใน

การทําลายวัสดุ อุปกรณทางการสื่อสาร สื่อการเรียนการสอน รวมไปถึงพื้นที่ตัวอาคารตาง ๆ ซึ่งทําใหเกิดความ

เสียหายในทรัพยสินของทางราชการเปนอยางมาก 

  ดังน้ัน เพื่อใหการควบคุมกําจัดหนูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน เปนไป

อยางรวดเร็วและทันเหตุการณ ตลอดจนเปนการตัดวงจรการเพิ่มจํานวนหนู ลดปญหาการแพรโรคติดตอ ลดความ

สูญเสียจากการทําลายวัสดุอุปกรณทางการศึกษา รวมถึงตัวอาคารและสถานที่ซึ่งเปนประโยชนสูงสุดตอ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป  

กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ จึงดําเนินโครงการรณรงคฯ ดังกลาวรวมกับผูทรงคุณวุฒิจาก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีระยะเวลาดําเนินโครงการต้ังแตวันที่  12 มิถุนายน 2555 – 28 กุมภาพันธ 

2556 รวมระยะเวลา 261 วัน  
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 1.8.10 ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) ตอนรับคณะผูมาศึกษาดูงานจาก ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซึ่ง

ประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ของศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

  2) มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงานและสัมภาษณผูอํานวยการศูนยวิชาบูรณาการฯ และนางสาว

ปนัดดา พรอนันตรัตน เกี่ยวกับการบริหารจัดการรายวิชาบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การ ฯ  

   3) ตอนรับคณะผูมาศึกษาดูงานจาก ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งประกอบดวย 

ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ของศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 1.8.11 สถานพยาบาล 

  1) การพัฒนาระบบการปรับปรุงงาน ในสถานพยาบาลผลงานดังกลาวทําใหบุคลากรสถาน 

พยาบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงาน บนหลักการปรับปรุงและพัฒนางาน ตามกลไกคุณภาพ โดย ไดรับรางวัลระดับ

ดีเย่ียม ประเภท 4 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ครั้งที่ 6  

  2) การพัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน ถึงทันใจ ณ.จุดเกิดเหตุ  ผลงานดังกลาวทําใหการใหความ

ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน เปนไปดวยความรวดเร็ว โดย ไดรับรางวัลระดับดีเย่ียม ประเภท 3 การพัฒนาปรับปรุง

กระบวนงาน ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6 และ รางวัลระดับดี ใน Best 

improvement awards ครั้งที่ 2  สํานักงานอธิการบดี 

3) การลดโอกาสการเกิดปญหาการจายยาที่ผูปวยแพ ผลงานดังกลาวลดความสูญเสียเวลาของ

ผูปวย อีกทั้ง เพิ่มความปลอดภัยในการรับการรักษาที่สถานพยาบาลโดยไดรับรางวัลระดับดี ใน Best 

improvement  awards ครั้งที่ 2  สํานักงานอธิการบดี 

  4) การพัฒนาโมเดล การคนหาและชวยเหลือผูปวยทางจิตใจ แบบครบวงจร ผลงานดังกลาว ทําให

นิสิต วิทยาเขตบางเขนเขาถึงการบริการดานสุขภาพจิต มากข้ึน โดย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 

ผลงานที่นําเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร ใน โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6 และ ไดรับ

การคัดเลือกใหเขารวมการแสดงนิทรรศการ ในการประชุม HA National  forum ครั้งที่ 14 เรื่อง องคกรที่นา

ไววางใจ ณ. ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

 1.8.12 สํานักงานตรวจสอบภายใน 

สํานักงานตรวจสอบภายในมีสวนสําคัญในการสนับสนุนและเตรียมความพรอมตอสภาวะวิกฤติ 

ตาง ๆ อาทิ จากภัยธรรมชาติ นํ้าทวม แผนดินไหว ไฟไหม และมลพิษทางอากาศ โดยรวมกับคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และผูทรงคุณวุฒิ ดร.วินัย พฤกษะวัน กําหนดข้ันตอน กระบวนการ ตลอดจน

รูปแบบของแผนดํารงความตอเน่ืองตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) ตามมาตรฐานของ 

ISO 31000 ประกอบดวย แผนการเตรียมปองกัน แผนการเผชิญเหตุ แผนการดําเนินงานตามภารกิจอยางตอเน่ือง

ตามความจําเปน และแผนการฟนฟูหลังเหตุการณ ทั้งน้ี แผน BCP ชวยใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน

ของนิสิต บุคลากร และทรัพยสินของทางราชการ ตลอดจนสามารถชวยใหหนวยงานและมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินงาน

ในภารกิจหลักไดอยางตอเน่ือง เชน การเรียนการสอน การวิจัย การจายเงินเดือน เปนตน  
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นอกจากน้ี สํานักงานฯ ยังไดจัดอบรมการจัดทําแผนฯ ดังกลาวใหแกคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับวิทยาเขต และระดับคณะ สถาบัน สํานัก ซึ่งมีผูเขารับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 117 

คน ผลการประเมินโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก ทุกหนวยงานสามารถจัดสงแผนฯ ใหมหาวิทยาลัยฯ ได

ครบถวน สงผลใหมหาวิทยาลัยฯ สามารถลดความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2555 ใหอยูในระดับที่ยอมรับได และสามารถจัดสงแผน BCP ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ไดทันตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

 1.8.13 สํานักงานกฎหมาย 

  สํานักงานกฎหมาย ไดรับมอบเกียรติบัตรหนวยงานที่จัดการความรูไดดีในปการศึกษา 2554 จาก

กองการเจาหนาที่ โดยรายงานผลการดําเนินการจัดการความรูในปการศึกษา 2554 ครบ 4 ข้ันตอน ตามแผนการ

จัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ 11 กันยายน 2555 ณ หองประชุมธีระ สตูะบุตร ช้ัน 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ป  

 1.8.14 สํานักงานประกันคุณภาพ 

 1) โครงการประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 เพื่อผลักดันให

งานประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิตมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากข้ึน โดยมุงหวังใหแตละองคกรกิจกรรมนิสิตมี

การถายทอดองคความรูในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และนิสิตไดมีความรูความเขาใจ รวมทั้งจัดระบบ

ใหทุกโครงการทุกกิจกรรมขององคกรกิจกรรมนิสิตมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน ซึ่งกําหนดใหผลงานที่ผานการพิจารณา

กลั่นกรองนําเสนอภาคโปสเตอรในงานเกษตรแหงชาติ ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ณ 

บริเวณถนนระหวางอาคารศูนยเรียนรวม 4 กับอาคารจักรพันธเพ็ญศิริ ซึ่งมีหนวยงานสงผลงานเขารวม จํานวน

ทั้งสิ้น 18 ผลงาน แตนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร จํานวน 13 ผลงาน มีการตัดสินรางวัลในวันที่ 5 กุมภาพันธ พ.ศ. 

2556 โดยผลการพิจารณาตัดสนิไดรับรางวัลดีมาก จํานวน 7 ผลงาน ไดรับรางวัลดี 3 ผลงาน และรางวัลชมเชย 3 

ผลงาน โดยมีการประกาศผลใหแกชมรม/สโมสรนิสิตทราบในวันปดกิจกรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

และจัดพิธีมอบโล ใบประกาศเกียรติคุณในวันไหวครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบปการศึกษาถัดไป 

 2) โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 1 ประจําป 

2556 ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม ช้ัน 4 อาคารเทพศาสตรสถิตย เพื่อ

สรางความรู ความเขาใจในกรอบการประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ใหแกผูมีสวนเกี่ยวของในการกํากับดูแล

รับผิดชอบ ทั้งในสวนของอาจารยที่ปรึกษา นักวิชาการศึกษาผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมนิสิต ผูนํานิสิตขององคกร

ตางๆ เพื่อสามารถทําหนาที่เปนผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิตได ซึ่งดําเนินการโดยสภาผูแทนนิสิต ม ี

ผูเขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 40 คน ประกอบดวยนิสิต จํานวน 23 คน อาจารยที่ปรึกษา รองคณบดีและ

นักวิชาการศึกษาผูปฏิบัติงานดานกิจกรรมนิสิต 17 คน การอบรมครั้งน้ีทําใหมีผูแทนนิสิตรวมเปนคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต ทําการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต จํานวน 10 องคกร/ สโมสรกิจกรรมนิสิต 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2556 

  3) การจัดทําหนังสือ “ครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ” (23 กันยายน 2545 – 20 

มิถุนายน 2555) จากการดําเนินงานดานประกันคุณภาพมาเกือบ 10ป กอนการปรับเปลี่ยนสถานะขององคกร 

สํานักงานจึงไดรวบรวมความเปนมาจากเริ่มตนสูปจจุบันเพื่อใหเปนประวิติศาสตรของการประกันคุณภาพของ
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในรอบ ทศวรรษโดยดําเนินการรวบรวมขอมูล และจัดทําหนังสือ“ครบรอบ 1 ทศวรรษ 

สํานักประกันคุณภาพ” โดยมีเน้ือหาตอไปน้ี 

(3.1) เปดผนึกบันทึกจากใจ...ผูบริหารสํานักประกันคุณภาพ  

(3.2) ยอนอดีต...ความเปนมาสํานักประกันคุณภาพ  

(3.3) ผลการดําเนินงานในรอบ 10 ป สวนของการพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑประเมิน

คุณภาพภายใน มก. และการอบรม สัมมนา ใหความรูดานการประกันคุณภาพ 

(3.4) ถอดความการเสวนา “มองหนา...แลหลังการประกันคุณภาพภายใน มก. 

(3.5) เลาดวยภาพ  

4) โครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ  “กิจกรรม มองหนา...แลหลังการประกัน

คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ณ หองประชุมธีระ  สูตะบุตร ช้ัน 

2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มีกลุมเปาหมายเปนผูบริหาร คณะกรรมการประจําสํานักฯ ทุกชุด และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับกิจกรรมถอดประสบการณในการประกันคุณภาพในชวงบาย ในหัวขอการเสวนา เรื่อง 

“มองหนา...แลหลังการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ซึ่งไดรับเกียรติจากทานผูทรงคุณวุฒิที่

มีประสบการณยาวนานในแวดวงประกันคุณภาพ ไดมารวมเสวนาใหขอคิดเห็นอันเปนประโยชนตอการพัฒนา

คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม รองศาสตราจารย 

ดร.สมศักด์ิ เพรียบพรอม รองศาสตราจารย ดร.พนิต เข็มทอง รองศาสตราจารย ดร.ลิลลี่ กาวีตะ และผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ธีระศักด์ิ พราพงษ   

 1.8.15 สํานักงานทรัพยสิน 

1) ดานเสริมสรางสวัสดิการ พัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดลอม และการจัดบริการ 

(1.1) อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบหมายใหสํานักงานทรัพยสินบริหารจัดการอาคาร

ที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน45 จํานวน 120 หอง เพื่อเปนสวัสดิการดานที่พักอาศัย ใหแกบุคลากรบางเขน 

สํานักงานทรัพยสินสรางและพัฒนาสิ่งแวดลอมทัศนียภาพรอบอาคารใหเหมาะสมสําหรับเปนที่พักอาศัย เชน การ

ปลูกไมดอกไมประดับ พืชผักสวนครัว การจัดสวนและที่น่ังเพื่อการพักผอนหยอนใจ การดูแลรักษาความปลอดภัย

ของบุคลากร รวมทั้งการรณรงคใหบุคลากร ที่พักอาศัยภายในอาคารชวยกันลดและใชพลังงานไฟฟาอยางประหยัด

และมีประสิทธิภาพ  

     (1.2) ตลาดนัดสวัสดิการเกษตรนนทร ี“ตลาดนัด ตลาดนํ้าเกษตร” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบหมายใหสํานักงานทรัพยสิน บริหารจัดการตลาด

นัดสวัสดิการเกษตรนนทรีเพื่อจัดบริการสินคาอุปโภคและบริโภค คุณภาพดี ราคาถูก ชวยลดภาระคาใชจายแกนิสิต 

และบุคลากร รวมทั้งจัดหาเงินรายไดสมทบเขากองทุนสวัสดิการ มก. เปดบริการทุกวันพฤหัสบดี ณ บริเวณ

โดยรอบหอประชุมใหญ พัฒนาการบริหารจัดการอยางตอเน่ือง ในปจจุบันมีการปรับรูปแบบตลาดนัดเปน “ตลาด

นัด ตลาดนํ้าเกษตร”ต้ังแตวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555 เปนตนมา เพื่อความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนการ

จัดตลาดใหสอดคลองและกลมกลืนกับธรรมชาติของสภาพแวดลอมโดยรอบ รวมทั้งการจัดรานคาโดยใชวัสดุจาก
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ธรรมชาติ เชน หญาคา ใบจาก และไมไผ ฯลฯ  จัดการปองกันปญหาขยะหรือของเสียในพื้นที่จัดตลาดดวยการ

จัดเตรียมถังและถุงใสขยะ รองรับรานคาและผูใชบริการโดยทั่วไปอยางเพียงพอ 

    (1.3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบโรงอาหารกลาง  

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประสบอุทกภัยในชวงเดือนพฤศจิกายน 2554 

สงผลใหพื้นที่บริเวณโดยรอบโรงอาหารกลาง 1 ไดรับความเสียหาย สภาพพื้นที่ไมเหมาะสมกับการใหบริการ สงผล

ตอสุนทรียภาพ ความพึงพอใจ ความปลอดภัยของนิสิต คณาจารย บุคลากร รวมถึงผูใชบริการโดยทั่วไป สํานักงาน

ทรัพยสินจึงจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบโรงอาหารกลาง 1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาภูมิทัศนทาง

กายภาพและชีวภาพโดยรอบโรงอาหารกลาง 1 ใหมีความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย และปลอดภัย ซึ่งทั้งน้ี

สํานักงานทรัพยสินไดรับการสนับสนุนเงินรายไดสวนกลางจากมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ รวมเปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 2,832,000 บาท 

   (1.4) การจัดบริการดานอาหาร “Healthy Campus” 

การจัดบริการดานอาหารโรงอาหารกลาง มก. ที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยแก

ประชาคม มก. มุงเนนการสรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคที่มาใชบริการประกอบดวย 5 กิจกรรมหลักดังน้ี 

    1) การตรวจสอบกายภาพ และสุขอนามัย 

     2) รณรงคปรุงอาหารไมใสผงชูรส 

     3) ตรวจสอบสารปนเปอนในวัตถุดิบ  

     4) ตรวจสอบและรณรงค การไมใชนํ้ามันทอดซ้ํา 

     5) BIG CLEANING DAY 

   (1.5) การอบรมสัมมนาและตรวจสอบประเมินผลคุณภาพอาหารและการใหความรูดาน

สุขอนามัยแกผูประกอบการรานคา 

   สํานักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับฝายสิ่งแวดลอมและ

สุขาภิบาลสํานักงานเขตจตุจักร กทม. และKU First จัดกิจกรรมเพื่อใหความรูดานสุขอนามัยแกผูประกอบการ

รานคา โรงอาหารกลาง มก. และ KU Night Food เพื่อเปนตนแบบของสถาบันอุดมศึกษาที่นําองคความรูมาประยุกตใช

ในการดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพและผูประกอบการรานคาผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยมุงพัฒนา

รานคาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน “Healthy Food Center”  

    (1.6) การชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม 

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสํานักงานทรัพยสิน ตระหนักถึงปญหาและ

ผลกระทบตอชีวิตทรัพยสินของประชาชนจากอุทกภัยที่เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2554 จึงไดทําโครงการชวยเหลือผูประสบ

อุทกภัยเพื่อชวยเหลือเยียวยาสังคมไทยใหบรรเทาจากภัยพิบัติดวยการเชิญชวนจังหวัดที่ประสบภัยจัดหาเกษตรกร 

ผูประกอบการรานคาที่ประสบภัยนํ้าทวม มารวมจําหนายสินคา ดังน้ี 

     1. งาน “การเกษตรศาสตรรวมใจ ชวยภัยนํ้าทวม” จัดระหวางวันที่ 16 – 18 

มกราคม 2555 บริเวณดานหนาโรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
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     2. งาน “เกษตรเทรดแฟร 2555...มหกรรมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน” 

จัดระหวางวันที่ 4 –12 กุมภาพันธ 2555 บริเวณหอประชุมใหญ ประตูพหลโยธิน ถึงประตูงามวงศวาน 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

     โดยมีจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลาง เขารวมจําหนายสินคา รวม 12 จังหวัด ไดแก 

นครปฐม สิงหบุรี ปทุมธานี สุโขทัย นครสวรรค ลพบุรี สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา อางทอง ชัยนาท นนทบุรี 

และอุทัยธานี 

2) ดานการจัดหารายไดและสิทธิประโยชน 

(2.1) งาน “เกษตรเทรดแฟร 2555...มหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน” 

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดงาน “เกษตรเทรดแฟร 2555...มหกรรมเกษตร

และผลิตภัณฑชุมชน”ระหวางวันที่ 4-12 กุมภาพันธ 2555 ณ บริเวณหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงจําหนายสินคา/ผลิตภัณฑเกษตร ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑชุมชน OTOP 5 ดาว และ

กลุมธุรกิจ SME ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมการสรางรายไดแกเกษตรกร รวมทั้งผูบริโภคสามารถซื้อสินคา

ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมจากเกษตรกรโดยตรง 

(2.2) งานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ.2555 “นวัตกรรมเพื่อประชาชน” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดงานเกษตรแฟร ประจําป  พ .ศ.2555 

“นวัตกรรมเพื่อประชาชน”ระหวางวันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

บางเขน สํานักงานทรัพยสิน มุงเนนรูปแบบตลาดนัดที่ทันสมัย มีบรรยากาศในการจับจายใชสอยที่สะอาด 

สะดวกสบาย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีรายรับรวมทั้งสิ้น 35,375,066.75 บาท 

(2.3) งานเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร ประจําป พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ ง (ภาฯ)ยามยาก 

สภากาชาดไทย จัดงาน“เพื่อนพึ่ง(ภาฯ) เกษตรแฟร ประจําป พ.ศ.2555” ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม – 8 กันยายน 

พ.ศ. 2555 ( รวม9วัน ) ณ บริเวณหอประชุมใหญ ต้ังแตประตูพหลโยธิน ถึงประตูงามวงศวาน 1  เพื่อเปนการ

เผยแพรผลการดําเนินงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย นอกจากน้ีมีการจัดจําหนายสินคา

อุปโภคบริโภค ใหแกคณาจารย นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน โดยมอบหมายใหสํานักงาน

ทรัพยสินบริหารจัดการดานตลาดนัดและสิทธิประโยชน ทั้งน้ีรายไดจากการจัดงานหลังหักคาใชจายจะนําเขาสมทบ

ทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย มีรายรับรวมทั้งสิ้น 6,236,797.10 บาท 

    3) งาน “เกษตรแฟรเพื่อมูลนิธิจุฬาภรณ ป 2555” 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับมูลนิธิจุฬาภรณ จัดงาน“เกษตรแฟรเพื่อมูลนิธิจุฬา

ภรณ ป 2555”ระหวางวันที่ 1 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ( รวม9วัน ) ณ บริเวณหอประชุมใหญ ต้ังแตประตู

พหลโยธิน ถึงประตูงามวงศวาน 1  เพื่อเปนการเผยแพรผลการดําเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ นอกจากน้ีมีการจัด

จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค ใหแกคณาจารย นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมงาน โดยมอบหมาย

ใหสํานักงานทรัพยสินบริหารจัดการดานตลาดนัดและสิทธิประโยชน ทั้งน้ีรายไดจากการจัดงานหลังหักคาใชจายจะ

นําเขาสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ มีรายรับรวมทั้งสิ้น 5,063,757.80 บาท 
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4) งานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป พ.ศ.2556 “นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล”  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดงานวันเกษตรแหงชาติ 

ประจําป พ.ศ.2556“นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล” ระหวางวันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ 2556 

(รวม10วัน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สํานักงานทรัพยสิน ไดรับมอบหมายใหดําเนินการฝายตลาดนัด 

และสิทธิประโยชน โดยใหมีหนาที่ในการจัดหา จัดการรายไดและสิทธิประโยชนที่เกี่ยวของอันจะพึงเกิดจากการจัด

งานครั้งน้ีมีรายรับรวมทั้งสิ้น 28,220,500 บาท รูปแบบการจัดตลาดนัดเนนความทันสมัย ความโดดเดน การ

ประชาสัมพันธสวนงานที่ชัดเจนเปนสากล  การจัดแสดงและจําหนายพันธุไมดอกไมประดับและไมผล พรอมอุปกรณ

ตกแตงสวน สัตวเลี้ยง สินคาอุปโภคและบริโภคที่หลากหลาย ในบรรยากาศการจับจายใชสอยที่สะอาด 

สะดวกสบาย   

5) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.2555 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.2555 

ระหวางวันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2555 ซึ่งสํานักงานทรัพยสินไดดําเนินการจัดหาสิทธิประโยชน โดยไดเงินสิทธิ

ประโยชน รวมทั้งสิ้น 13,668,000 บาท ประกอบดวย 

(5.1) การจําหนายเอกสารรายละเอียดฯ        9,000 บาท 

(5.2) การจัดหาผูใหบริการบันทึกภาพบัณฑิตในหองพิธีและบันทึกภาพหมูบัณฑิต  

        11,800,000 บาท 

(5.3) การจัดหาผูไดสิทธ์ิจําหนายดอกไมและของที่ระลึก   1,505,000 บาท 

(5.4) การจัดหาผูไดสิทธ์ิจําหนายเครื่องด่ืมและอาหารวาง       155,000 บาท 

(5.5) การจัดหาผูไดสิทธ์ิจําหนายสินคาตลาดนํ้า          40,000 บาท 

(5.6) การจัดหาผูไดสิทธ์ิการใหบริการ/ประชาสัมพันธสินคาและอื่นๆ  159,000 บาท 

6) โครงการใหบริการอาหารภาคคํ่า (KU Night Food) 

โครงการใหบริการอาหารภาคคํ่า (KU Night Food) เพื่อใหบริการดานอาหาร หลังเวลา

ราชการแกนิสิตที่พักอาศัยหอพัก มก. และนิสิตโครงการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคคํ่า) รวมถึงบุคลากรและบุคคลทั่วไป 

การคัดเลือกรานคาที่เขามาจําหนายในโครงการ มีการตรวจสอบสารปนเปอนทดสอบรสชาติอาหาร รวมถึงความ

เหมาะสมของปริมาณอาหารและราคา โดยมีรายรับในการดําเนินโครงการรวมทั้งสิ้น 2,988,371 บาท/ตอป 

    การใหบริการ อาหารภาคคํ่า (KU Night Food) มี 2 จุด ไดแก  

จุดที่ 1 โรงอาหารกลาง 1 เริ่มเปดบริการต้ังแตวันที่ 2 มิถุนายน 2551 เปนตนมา ต้ังแต

เวลา 16.00น. – 23.00 น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ  มีรานคาทั้งหมด 25 ราน   

   จุดที่ 2 โรงอาหารกลาง 2 เริ่มเปดบริการต้ังแตวันที่ 5 มกราคม 2552 เปนตนมา ต้ังแต

เวลา 15.30น. - 23.00น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ  มีรานคาทั้งหมด 30 ราน 

 7) สื่อประชาสัมพันธรูปแบบ LED  

     สํานักงานทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับเงินสนับสนุนจากธนาคารตางๆ เพื่อ

ติดต้ังจอ LED ภายในมหาวิทยาลัย รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,000,000 บาท ดังน้ี 
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   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการติดต้ังจอ LED 2 จุด รวมเปนเงิน 

2,000,000 บาท เพื่อติดต้ังบริเวณแยกศูนยเรียนรวม 1 มุมลานจอดรถ เปดใชบริการเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554

และแนวรั้วประตูงามวงศวาน 3 เปดใชบริการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2554 

   บริษัท ดัชมิลล จํากัด มอบเงินสนับสนุนการติดต้ังจอ LED 2 จุด รวมเปนเงิน 3,000,000 

บาท เพื่อติดต้ังบริเวณแนวรั้วงามวงศวาน แยกเกษตร และพื้นที่บริเวณดานหนาศูนยเรียนรวม 3 โดยติดต้ังและเปด

ใชบริการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 

   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการติดต้ังจอ LED 1 จุด รวม

เปนเงิน 1,500,000 บาท บริเวณแยกอาคารสารนิเทศ 50 ป พื้นที่ลานจอดรถคณะศึกษาศาสตร โดยติดต้ังและเปด

ใชบริการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 

   คณะบริหารธุรกิจ มอบเงินสนับสนุนการติดต้ังจอ LED 2 จุด รวมเปนเงิน 3,000,000 

บาท ติดต้ังบริเวณริมรั้คณะบริหารธุรกิจ ดานถนนงามวงศวาน และหนาอาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยติดต้ังและเปด

ใชบริการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 

   ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการติดต้ังจอ LED 1 จุด รวมเปนเงิน 

1,500,000 บาทติดต้ังบริเวณสนามซอฟทบอล ทางเขาดานถนนวิภาวดีรังสิต  

  8) โครงการ KU Mini Shop 

    สํานักงานทรัพยสิน จัดทําโครงการ KU Mini Shop เพื่อจัดบริการที่หลากหลายและ

รองรับความตองการของคณาจารย นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป ประกอบดวยรานคาประเภทตาง ๆ อาทิ ราน

เสริมสวย รานซุปเปอรมารเก็ต รานอาหารวางและเครื่องด่ืม รานเชาหนังสือ รานไอศกรีม และรานโฆษณาและ

สิ่งพิมพทั้งน้ี สามารถสรางรายไดและมูลคาเพิ่มจากการใหเชาอาคารและสิทธิประโยชน รวมทั้งสิ้น 2,399,600.52 

บาท/ป 

   9) โครงการใหบริการจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธบริเวณโรงอาหารกลาง 

    สํานักงานทรัพยสินมีนโยบายมุงเนนพัฒนาขีดความสามารถในการสรางรายไดทรัพยสิน

และสิทธิประโยชนประกอบกับปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีนิสิต บุคลากร หนวยงานภายใน สวนราชการ 

ภายนอก บริษัทและหางรานตางๆ ใหความสนใจการขอใชพื้นที่จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธบริเวณโรงอาหาร

กลาง 1 และ 2 จึงไดจัดทําโครงการข้ึนเพื่อเปนการหารายไดและสิทธิประโยชนจากอาคารและเพื่อใหบริการแก

บุคลากร หนวยงานภายในและภายนอก ที่สนใจจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธตางๆ รวมรายรับจากการดําเนิน

โครงการทั้งสิ้น 427,500 บาท 

 1.8.16 สํานักงานบริการวิชาการ 

  1) โครงการประกวดนวัตกรรมป 2555 

  2) โครงการประกวดแผนธุรกิจ 

 1.8.17 สํานักการกีฬา 

1) เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2555 

2) บริหารและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้ง

ที่ 31 ระหวางวันที ่18 – 25 เมษายน 2555 มีผลการแขงขันไดเหรียญรางวัลรวมเปนอันดับที ่1 
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3) บริหารและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที ่39 ระหวาง

วันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2555 มีผลการแขงขันไดเหรียญรางวัลรวมเปนอันดับที ่3 

 1.8.18 ศูนยการศึกษานานาชาติ 

1) โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KUSEP หลักสูตร International 

Business and Thai Culture รุน 10-11 ซึ่งมีนิสิตเขารวมโครงการประเทศฟนแลนด สวีเดน เยอรมนี ญี่ปุน 

อินโดนีเซีย สวิสเซอแลนด และออสเตรเรีย รวมทั้งสิ้น 80 ราย 

2) การเขารวมงาน The APAIE 2012 Conference and Exhibition ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง 

ระหวางวันที่ 10-16 มีนาคม 2556 เพื่อสรางความรวมมือและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนที่รูจัก

แกสถาบันการศึกษาและหนวยงานในตางประเทศ โดยไดมีการการพบปะและเจรจาดานการศึกษาตามคูหาของ

มหาวิทยาลัยตางๆ และยังเย่ียมชมมหาวิทยาลัย The Chinese University of Hong Kong ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยที่มี

ช่ือเสียงเปนลําดับที่ ๓ ของเขตปกครองพิเศษฮองกง อีกดวย 

3) โครงการนิสิตแลกเปลียน Okayama-Kasetsart International Practical Education 

Program รุนที่ 5 นิสิตไทย 6 ราย นิสิตญี่ปุน 6 ราย โดยศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรทรัพยากรเกษตร (Agricultural 

Resources Economics) ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนระยะเวลา 14 วัน ระหวางวันที่ 19 

– 31 สิงหาคม 2555 และศึกษาสิ่งแวดลอมทางนํ้า ณ คณะ Environmental Science and Technology 

มหาวิทยาลัย Okayama เปนระยะเวลา 15 วัน ระหวางวันที่ 8 – 22 กันยายน 2555 

  4) โครงการกาวแรกสูบัณฑิตยุคใหม หลักสูตรนานาชาติ First step to become globalized 

graduate วันที่ 16 สิงหาคม 2555 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ  

  5) Kasetsart University International Food Fair 2012 วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ อาคาร

ปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร โดยมีการออกรานขายอาหารโดยนิสิตจากประเทศตางๆ เชน เยอรมนี พมา ลาว 

และอินโดนีเซีย และมีการประกวดอาหาร การแตงกายชุดประจําชาติ เปนตน 
 

1.9 ขอมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําป 2555 

 ขอมูลงบประมาณทั้งหมดของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ขอมูลจากกองคลัง) 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมาณแผนดิน 1,061,580,349,.58 1,061,580,349,.58 0.00 

งบประมาณเงินรายได 562,026,672.00 635,724,017.00 73,715,345.00 

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

 

 

 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555                                                                            42 

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

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

งบประมาณเงินรายได 438,262,471.00 464,713,828 26,451,357.00 

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

 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจาย คงเหลือ 

งบประมาณแผนดิน 1,285,981,700.00 1,285,981,700.00 0.00 

งบประมาณเงินรายได 680,198,491.00 752,948,646.00 72,750,155.00 

รวม 1,966,180,191.00 2,038,930,346.00 72,750,155.00 

 ขอมูลการเงินและงบประมาณของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ขอมูลจากกองคลัง) 

รายการ ปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

รายรับทั้งหมดของหนวยงาน  1,237,324,761.26 1,966,180,191.00 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (กอนหักคาใชจาย)  38,515,881.00 90,774,999.00 

คาใชจายทั้งหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน  1,211,568,855.59 2,005,651,446.00 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่ และที่ดิน  20,609,078.40 33,298,800.00 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  - - 

คาใชจายเพื่อพัฒนาบุคลากร  - - 

คาใชจายที่ใชในระบบ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ  - - 

เงินเหลือจายสุทธิ  25,755,905.67 -39,471,255.00 

สินทรัพยถาวร  809,632,780.87 758,482,261.99 

 รายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

(ขอมูลจากกองคลัง) 

รายรับ ตามแหลงรายรับ (บาท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. รายไดจากการจัดการศึกษา  167,017,370.00 196,116,215.00 

2. รายไดจากการบริการวิชาการ  38,515,881.00 90,774,999.00 

3. รายไดจากการบริหาร  139,309,690.00 288,529,744 

4. รายไดดอกเบี้ย  68,000,100.00 66,480,380.00 

5. รายไดจากการบริจาค  790,000.00 1,385,500.00 

6. เงินอุดหนุน  3,968993.00 13,625,403.00 

7.รายไดอ่ืน   1,070,953,121.82  23,286,250.00 

รวมประมาณการรายรับ (บาท)  1,488,555,155.82                                  1,939,180,191.00 
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รายจาย ตามประเภทรายจาย (บาท) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

 2553 2553 2553 

1. งบบุคลากร  371,589,821.00 387,930,130.00 

2. งบดําเนินงาน  122,387,364.42 345,020,083.00 

3. งบลงทุน  20,609,078.40 33,298,800.00 

4. งบอุดหนุน  795,805,100.00 1,047,057,437.00 

5. งบรายจายอ่ืนๆ  204,602,607.00 145,384,023.00 

6. งบกลาง  - 80,260,000.00 

รวมประมาณการรายจาย (บาท)  1,515,006,512.82 2,038,930,346.00 

 1.9.2 จํานวนบุคลากร 

 ขอมูลบุคลากรทั้งหมด  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ขอมูลจากกองการเจาหนาที)่ 

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2553 2554 2555 

1.  นักวิจัย 7 1 1 

2.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 1,219 1,165 1,313 

3.  รวมบุคลากรท้ังหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 1,226 1,165 1,314 

4.  บุคลากรลาศึกษาตอทุกประเภท  0 0 0 

5.  รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 1,226 1,166 1,314 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

  ตั้งแต 9 เดือนขึน้ไป คิดเปน 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน   นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 

 ขอมูลบุคลากร ใหนับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหนงทางวิชาการ  

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ขอมูลจากกองการเจาหนาที)่ 
ลํา 

ดับ 

ระยะเวลาการ

ทํางาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ  ตําแหนง 

อื่นๆ 
<ตรี ตรี โท เอก รวม 

(คน) 

ปฏิบัต ิ

งาน 

ชํานาญ 

งาน 

ชํานาญ 

งานพิเศษ 

ปฏิบัต ิ

การ 

ชํานาญ 

การ 

ชํานาญ 

การพิเศษ 

เชี่ยว 

ชาญ 

เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

รวม 

1 9 เดือน ขึ้นไป 653 445 143 2 1,243 9 12 2 7 52 60 12 0 154 1,089 

2 6-9 เดือน 18 14 1 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 

3 นอยกวา 6 เดือน 12 23 3 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 

4 ลาศึกษาตอ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 รวมทั้งหมด 683 482 147 2 1,314 9 12 2 7 52 60 12 0 154 1,160 

6 ผลรวม 

(1)*1+(2)*0.5 

662 452 143.5 2 1,259.5 9 12 2 7 52 60 12 0 154 1,259.5 
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 จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2555 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ไมนับหมวดแรงงาน) 

หนวยงาน จํานวนบุคลากรทีเ่ขา

รวมพัฒนาตนเอง  

(ไมนับซํ้า) 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมพัฒนาตนเอง  

จําแนกตามประเภท 

ประชุม/

สัมมนา 

ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 

1. กลุมงานในสํานักงานอธิการบด ี 9 18 2 2 15 

2. กองกลาง 56 54 - 2 - 

3. กองการเจาหนาท่ี 59 59 - - - 

4. กองกิจการนิสิต 218 122 39 57 - 

5. กองคลัง 75 36 38 - 1 

6. กองบริการการศึกษา 40 40 22 3 - 

7. กองแผนงาน 50 24 8 1 17 

8. กองวิเทศสัมพันธ 30 20 11 1 - 

9. กองยานพาหนะฯ 130 413 34 11 69 

10. ศูนยวิชาบูรณาการฯ 10 10 10 10 10 

11. สถานพยาบาล 41 8 - - 33 

12. สํานักงานตรวจสอบภายใน 12 11 7 - - 

13. สํานักงานกฎหมาย 12 5 5 2 - 

14. สํานักงานประกันคุณภาพ 13 546 41 14 14 

15. สํานักงานทรัพยสิน 36 13 24 36 8 

16. สํานักงานบริการวิชาการ 23 19 7 2 8 

17. สํานักการกีฬา 54 214 66 43 7 

18. ศูนยการศึกษานานาชาต ิ 9 9 9 9 - 

รวม 877 1,612 314 184 182 

1.9.3 งานวิจัย (ถาม)ี 

- 
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1.9.4 งานบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน) 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนคร้ังที่ใหบริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1. จากฐานขอมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

สํานักงานบริการวิชาการ      

1) งานบริการวิชาการ      

1.1 โครงการใหบริการจัดพิมพ

ขอมูลงานพัฒนาวิชาการ  

น.ส.วราภรณ  ภายศรี บุคลากรภายใน มก. 15 

 

 22,500 

 

2) งานทรัพยสินทางปญญา     

2.1โครงการหนวยจัดการ

ทรัพยสินทางปญญา 

นวกมล จีราคม สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  (งบป52) 

3) งานพัฒนาธุรกิจ      

3.1 โครงการสนับสนุนหนวยบม

เพาะวิสาหกิจในสถาบัน 

อุดมศึกษา (UBI)  

นางทิภาภรณ อุตรารัชตกิจ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  (งบป54) 

3.2 โครงการ “กิจกรรม

ประยุกตใชงานวิจัยนวัตกรรม

อุตสาหกรรมสูเชิงพาณิชย 

ภายใตโครงการสงเสริม

นวัตกรรมและอุตสาหกรรมเชิง

สรางสรรค” 

นางสาวรัตติญา ศริดารา สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  300,000 

3.3 โครงการอบรมทักษะการ

ประกอบอาชีพเบื้องตน 

หลักสูตร "การแปรรูปเน้ือสุกร : 

หมูทุบ หมูสวรรค หมูฝอย 

แคบหมู" 

นางทิภาภรณ อุตรารัชตกิจ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  200,000 

3.4 โครงการอบรมทักษะการ

ประกอบอาชีพเบื้องตน 

หลักสูตร "การเพาะเล้ียงกลาไม

พืชพลังงานทดแทน : 

อคาเซียและยูคาลิปตัส" 

นางทิภาภรณ อุตรารัชตกิจ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

  200,000 

รวม 15  722,500 
 

 
   



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555                                                                            46 

 

โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนคร้ังที่ใหบริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

2. ไมอยูในฐานขอมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

กองกิจการนิสิต      

1. ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก

ประเทศญ่ีปุน 

งานธุรการ - - 1 - 

2. ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 

งานธุรการ - - 1 - 

3. ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

งานธุรการ - - 1 - 

4. ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก

กระทรวง ศึกษาธิการ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

งานธุรการ - - 1 - 

รวม  4  

กองบริการการศึกษา      

1. การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 50 

เรื่อง "กูวิกฤตธรรมชาติสราง

โอกาสเกษตรไทย กาวไกลสู

อาเซียน" 

กองบริการการศึกษา

รวมกับคณะกรรมการจัด

งานประชุมทางวิชาการ 

มก. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศา

สตรและคาลงทะเบียน

จากผูเสนอผลงานใน

การประชุมทาง

วิชาการ ครั้งที่ 50 

 1 3,200,000 

2. โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรูของเครือขาย

ถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 

ประจําป 2555 ณ มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ

เขตปกครองพิเศษฮองกงและ

เซ่ียงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

กองบริการการศึกษา

รวมกับคณะกรรมการ

ประสานกิจเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาเขต       

ภาคกลางเพื่อพัฒนา

บัณฑิตอุดมคติไทย 

กองทุนประสานกิจ

เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาเขต

ภาคกลางเพื่อพัฒนา

บัณฑิตในอุดมคติไทย

และสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 1 60,000 

3. โครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนการดําเนินงาน

เครือขายสถาบันอุดมศึกษาเขต         

ภาคกลางเพื่อเสนอขอรับการ

จัดสรรงบประมาณป 2556 ตาม

นโยบายเสริมสรางคุณธรรม

จริยธรรมผานเครือขายบัณฑิต

อุดมคติไทย  

กองบริการการศึกษา

รวมกับคณะกรรมการ

ประสานกิจเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาเขต      

ภาคกลางเพื่อพัฒนา

บัณฑิตอุดมคติไทย 

 

กองทุนประสานกิจ

เครือขาย

สถาบนัอุดมศึกษาเขต

ภาคกลางเพื่อพัฒนา

บัณฑิตในอุดมคติไทย

และสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

 1 103,500 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนคร้ังที่ใหบริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

4. โครงการประชุมวิชาการ

ประจําป 2555 เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง

เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย 

เรื่อง "ยุทธศาสตรการพัฒนา

นักศึกษาไทยใหกาวไกลสู

ประชาคมอาเซียน" 

กองบริการการศึกษา

รวมกับคณะกรรมการ

ประสานกิจเครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาเขต         

ภาคกลางเพื่อพัฒนา

บัณฑิตอุดมคติไทย 

กองทุนประสานกิจ

เครือขายสถาบัน 

อุดมศึกษาเขตภาคกลาง

เพื่อพัฒนาบัณฑิตใน 

อุดมคติไทยและ

สํานักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษา

 1 307,823 

 

5. โครงการ"วันสถาน

ประกอบการโครงการสหกิจศึกษา

พบผูบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร" ครั้งที่ 10 

กองบริการการศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1 60,000 

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา    331,000 

6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

มก.รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

7. มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มก.รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

8. มหาวิทยาลัยสยาม มก.รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มก.รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

10. มหาวิทยาลัย 

ขอนแกน 

มก.รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

11. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มก.รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร

นารี 

มก.รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

13. มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร 

มก.รวมกับสํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  
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โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนคร้ังที่ใหบริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

โครงการเลือกแนวทางวางอนาคตที่ มก.     

14. โครงการ “เลือกแนวทาง...

วางอนาคต” ที่ มก. ครั้งที่ 16 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1 1,000,000 

โครงการแนะแนวการศึกษาเชิงรุกในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  300,000 

15. โรงเรียนทวีธาภิเศก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

16. โรงเรียนสายปญญาใน 

พระบรมราชินูปถัมภ 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

17. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 

เบญจมราชาลัย 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

18. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

19. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

20. มหาวิทยาลัยนเรศวร  

(เขามาศึกษาดูงาน) 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

21. โครงการเรียนลวงหนา รุนที่ 6 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1 1,200,000 

22. โรงเรียนสารสาสนวิเทศ

รังสิต 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

23. โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร

ประดิษฐ 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

24. โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียร

คอนแวนต 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

25. โรงเรียนสารสาสนวิเทศรม

เกลา 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

26. โรงเรียนสารสาสนวิเทศ

ศึกษา 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

27. โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

28. โรงเรียนสวนกุหลาบรังสิต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

29. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบ

ดินทรเดชา 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

30. การจัดแนะแนว ณ เซ็นทรัล 

ลาดพราว 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

31. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

32. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

33. โรงเรียนราชินีบน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555                                                                            49 

 

โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ ช่ือแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนที่สนับสนุน

โครงการ 

จํานวนคร้ังที่ใหบริการ รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

34. โรงเรียนเซนโยเซฟคอนเวนต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

35. โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

36. โรงเรียนสตรีวิทยา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

37. โรงเรียนบดินทรเดชา  

(สิงห สิงหเสนี) 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

38. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร  1  

39. โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

40. โรงเรียนสารสาสนประชา

อุทิศพิทยาคาร 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

41. โรงเรียนสตรีนนทบุรี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

42. โรงเรียนอัสสัมชัญ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

43. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

วิทยาลัย 

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

44. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

45. โรงเรียนทวีธาภิเศก กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1  

รวม  45 6,562,323 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ      

1.มหาวิทยาลัยมหาสารคราม

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน 

ผูอํานวยการศูนยฯ   1  

รวม  1  

สํานักงานตรวจสอบภายใน      

1.การบริหารความเส่ียงและการ

ควบคุมภายใน 

นางประไพพิศ 

ลลิตาภรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1 - - 

รวม 1   

รวมทั้งส้ิน 16 50 7,284,823 
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 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป) สํานักงานอธิการบดี  

รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

กองกิจการนิสิต    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 3 3 4 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 40 97 46 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) - - - 

มูลคา (บาท) - - - 

กองบริการการศึกษา    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 50 44 45 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 181,205 115,136 105,140 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 6,870,000 5,911,000 6,562,323 

มูลคา (บาท) - - - 

กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 12  12  8  

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 689 270 416 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 886,970 385,700 202,500 

มูลคา (บาท) - - - 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 1 2 3 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 27  58  20 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 9,000.00 15,250.00 13,650 

มูลคา (บาท) 4,986.00 11,960.00 - 

สํานักงานตรวจสอบภายใน    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 6 7 1 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 1,013 902 114 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 540,000 845,000 50,000 

มูลคา (บาท) - - - 

สํานักงานทรัพยสิน    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 1 1 1 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 466  489  ผูประสบภัยน้ําทวม 12 จังหวัด 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 20,000 20,000 - 

มูลคา (บาท) 13,197 9,829 - 

สํานักงานบริการวิชาการ    

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 2 2 12 

จํานวนคนที่ไดรับบริการ 154 351 43,125 

งบประมาณที่ไดรับ (บาท) 1,625,000 19,000 2,711,514.50 

มูลคา (บาท) - - - 
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1.9.5 การบริหารและการจัดการ 

รายการ ปการศึกษา 

2553 2554 2555 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ (ไมนับซ้ํา) 

643 807 877 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพในประเทศ 

643 807 877 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพตางประเทศ 

- - - 

คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลผูบริหาร (คะแนนเต็ม 5) หากไมมีใหใส (NA) 

NA NA NA 

1.9.6 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก  สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา 2553 

หนวยงาน ช่ือผลงาน 

1. กองกลาง 1.  นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ สังกัดงานประชาสัมพันธ เขารับรางวัลเข็มทองคํา ปขมท.ดีเดน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ผูมีผลงาน

ดานบริการดีเดน ประจําป 2552 รับรางวัล ณ โรงแรมอินเตอรเนชั่นแนลแกรนด จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 กุมภาพันธ 2553 

2.  การจัดระบบการยืม-คืนชุดครุย (งานบริหารและพิธีการ) 

3.  เปนแหลงศึกษาดูงาน เร่ืองการจัดเก็บเอกสาร   (หมวดจัดเก็บและคนหาเอกสาร) 

2. กองกิจการ

นิสิต 

1.  โครงการฝกอบรมหลักสูตรผูนํากิจกรรม 

2.  โครงการเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม  

3.  โครงการจัดสรางอาคารหอพักบริเวณซอยพหลโยธิน 45 

3. กองคลัง 1. การเบิกจายเงินบําเหน็จบํานาญของขาราชการทเกษียณอายุราชการประจําป 
2. การลดขั้นตอนการคืนหลักประกันซอง(เงินสด) 
3. การลดขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีตกลงราคา 

4. กองบริการ

การศึกษา 

1.  ไดรับรางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย คัดเลือกใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปน

สถานศึกษาดาวรุงดานการดําเนินงานสหกิจศึกษาดีเดน ระดับเครือขาย 

2.  การนําระบบสารสนเทศมาชวยในการลดขั้นตอนและลดการใชทรัพยากรในการเสนอผลงานการจัดประชุมทางวิชาการของ มก.   

3.  การจัดทําฐานขอมูลกระบวนการสรางคุณคาในการติดตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงและการเสนอขออนุมัติหลักสูตรเพ่ือชวยให

คณะ/วิทยาเขตมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 

5. กอง

แผนงาน 

1.  ระบบการสํารวจและการติดตามภาวะการหางานทํา 

2.  การจัดทําระบบงบประมาณเงินรายได 

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

6. กอง

ยานพาหนะฯ 

1.  งานวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา2555 

2.  โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus) 

3.  การตกแตงสถานที่งานพิธีตาง ๆ ของสวนกลาง 

7. ศูนยฯบูรณา

การ 

1.   บริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.   โครงการสัมมนาคณะกรรมการและอาจารยผูสอนวิชาบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2553 การบรรยายพิเศษในหัวขอ เร่ือง “วิชา

ศึกษาทั่วไปกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ และการเสวนา เร่ือง “ปรัชญาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการบูรณาการรายวิชา:กระบวนการเรียนรูเพ่ือรูรอบ” โดย 

ศาสตราจารย ดร.จรัญ  จันทลักขณา  และรองศาสตราจารย ดร.พนิต  เข็มทอง รองอธิการบดีฝายวิชาการ มก.  

3.   มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.3) วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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หนวยงาน ช่ือผลงาน 

9. สถาน 

พยาบาล 

1.   กระบวนงานการรักษาผูปวยนัดฉีดยาเขาขอ  ในคลินิกโรคกระดูกและขอ  โดยไดรับรางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน  รางวัล

ชมเชย  โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการอ (ก.พ.ร.)  ประจําปพุทธศักราช 2553 ( ธันวาคม  2553)   

2.   การลดระยะเวลา  และ ระยะทางในการรับบริการตรวจสุขภาพประจําป  โดยไดรับรางวัลคุณภาพแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ัง

ที่ 4 รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทรางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  (26 พฤศจิกายน 2553) 

10. สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

1.  การตรวจสอบระบบเงินยืมทดรองผานระบบเครือขายบัญชี 3 มิติ ในดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบเงินยืมทดรองราชการ

ผานระบบเครือขายฯ ความครบถวน ถูกตองของเงินทดรองราชการ การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ และการควบคุมภายใน 

จํานวน 46 หนวยงาน  

2.  การจัดโครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะแกผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เร่ือง “ตรวจสอบพัสดุอยางสรางสรรค” โดยเชิญ

วิทยากรจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางมาใหความรู แกผูตรวจสอบภายในและเจาหนาที่พัสดุในดานระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ดานกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ เทคนิคการ

ตรวจสอบพัสดุและขอตรวจพบในการปฏิบัติงานพัสดุ เพ่ือใหผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงานมีความรูและเขาใจ ในระเบียบพัสดุ 

วิธีการปฏิบัติงานดานพัสดุที่ถูกตอง และสามารถตรวจสอบ การบริหารงานพัสดุในหนวยงานของตนเองไดอยางมืออาชีพ   

3.  การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

    จัดทําหนังสือ Shopping Risk เพ่ือเปนคลังขอมูลของความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง การประเมินโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง 

จํานวน 9 เลม ไดแก การบริหารพัสด,ุ การดําเนินงานดานการเงิน การบัญช,ี การเรียนการสอน, การบริหารงานวิจัย, การบริหารงาน

บุคคล, การบริหารจัดการ, บริการวิชาการทางสังคม โครงการฝกอบรม/สัมมนา, การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

11. สํานักงาน

ประกัน

คุณภาพ 

1.  โครงการนํารองประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

2. คูมือการประกันคุณภาพฉบับนิสิต 

3. คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สถาบัน /สํานักประจําปการศึกษา 2553 

12. สํานักงาน

ทรัพยสิน 

การจัดหารายไดเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1.  ฝายตลาดนัดและสิทธิประโยชน งานเกษตรแฟร รายรับ 23,202,209.50 บาท 

2.  สิทธิประโยชนจากการบันทกึภาพและสิทธิประโยชนจากการใหเชาพ้ืนที่ฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายรับ 17,717,000 บาท 

    การจัดสวัสดิการแกประชาคม มก. 

3.  การบริหารจัดการตลาดนัดสวัสดิการเกษตรนนทรี 

13. สํานักงาน

บริการวิชาการ 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและการลงทุนภาคอุตสาหกรรม 

2.  SMEs Flying Geese กิจกรรม Thailand’s Brands to ASEAN 

14. สํานักการ

กีฬา 

1.  การเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คร้ังที่ 30  

2.  โครงการวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2552 

15. ศูนย

การศึกษา

นานาชาต ิ

1. โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร KUSEP หลักสูตร International Business and Thai Culture 

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

        มาจากเบลเยี่ยม 1 ราย ฟนแลนด 14 ราย ญี่ปุน 1 ราย 

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

        มาจากเอสโทเนีย 1 ราย เอธิโอเปย 1 ราย ฟนแลนด 19 ราย อิตาลี 1 ราย สเปน 1 ราย 

        อังกฤษ 1 ราย 

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

    and Culture) รุนที่ 1 น 

3.  โครงการนิสิตแลกเปลียน Okayama-Kasetsart International Practical Education Program รุนที่ 3 นิสิตไทย 5 ราย นิสิตญี่ปุน  

    6 ราย 
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ปการศึกษา 2554 

หนวยงาน ช่ือผลงาน 

1. กองกลาง 1.  นางพเยาว วงษสุวรรณ สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ีไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 

พ.ศ.2554  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ สังกัดงานประชาสัมพันธ กองกลาง ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป 

2554 กลุมปฏิบัติงานบริหารและธุรการ 

3.  นางพเยาว วงษสุวรรณ สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวชิาการ ประจําป 

2554 กลุมงานบริการพ้ืนฐาน 

2. กองกิจการ

นิสิต 

1.  โครงการจัดตั้งศูนยรับบริจาค “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย” 

2.  โครงการ Dorm Cleaning Day 

3.  โครงการแลกเปลี่ยนกิจกรรมนิสิตดานศิลปวัฒนธรรม 

3. กองคลัง โครงการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย 

4. กองบริการ

การศึกษา 

1.  ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทที่ 5 แนวปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน จากผลงาน เร่ือง “ระบบการใหบริการพิมพ

โปสเตอรออนไลน” ในโครงการรางวัลคุณภาพ มก. คร้ังที่ 5 ของสํานักประกันคุณภาพ มก. จากการลงคะแนนโหวตผลงานภาค

โปสเตอร 

2.  ไดรับรางวัลชมเชยในการเขารวมโครงการพัฒนาปรับปรุงงานที่ดีที่สุด (Best Improvement Awards) ของสํานักงานอธิการบดีจาก

ผลงาน เร่ือง “ระบบการใหบริการพิมพโปสเตอรออนไลน” 

3.  ไดรับรางวัลปลอบใจการประมวลสาระสําคัญและมติที่เก่ียวของกับการบริหารงานดานวิชาการของคณะกรรมการการศกึษา มก. 

เพ่ือใหสะดวกตอการคนหามากยิ่งขึ้น          

5. กอง

แผนงาน 

1.  ระบบรายงานผลขอมูลนิสิตใหม ระดับปริญญาตรีผานเครือขาย 

2.  โครงการระบบการบริหาร กรอบอัตรากําลังบุคลากรเงินรายได 

6. กองวิเทศ

สัมพันธ 

1.  การเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุนจากกองวิเทศสัมพันธเขารับทุน Staff Exchange  ภายใตกรอบความรวมมือ ERASMUS MUNDUS 

โครงการ EXPERT II และไดรับการคัดเลือก 1 ราย 

2.  การติดตามขอรับคาโดยสารเคร่ืองบินคืนเต็มจํานวน กรณียกเลิกการเดินทางนอยกวา 24 ชั่วโมง ตามปกติสายการบินจะไมคืนเงินให 

3.  การเสนอชื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเขารับรางวัล M-I-T Award ขณะนี้ผานการคัดเลือกจาก สกอ. และไดเสนอชื่อเพ่ือพิจารณา

รอบสุดทายรวมกับมหาวทิยาลัยแมฟาหลวงและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงจะคัดเลือกเพียง 1 แหง รับรางวัลในนามประเทศไทย 

6. กอง

ยานพาหนะฯ 

1.  งานวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา2555 

2.  โครงการวิทยาเขตสีเขียว (KU Green Campus) 

3.  โครงการรณรงคการควบคุมกําจัดหนู แบบบูรณาการ 

7. ศูนยฯบูรณา

การ 

1.  บริหารจัดการรายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.   โครงการสัมมนาคณะกรรมการและอาจารยผูสอนวิชาบูรณาการ ประจําปการศึกษา 2554 ในหัวขอเร่ือง “บูรณาการเพ่ือเสริมอัต

ลักษณเกษตรสูอาเซียน” ประกอบดวยการบรรยายพิเศษในหัวขอเร่ือง “วิชาศึกษาทั่วไปกับการพัฒนาบัณฑิตสูประชาคม

อาเซียน” โดย รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ  สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย และการอภิปราย เร่ือง “อัตลักษณ

เกษตรกับการเปนพลเมืองอาเซียน” โดย  

      1) รองศาสตราจารย ดร.พงศเทพ  อัครธนกุล ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร    

      2) คุณธันยวัชร  ไชยตระกูลชัย ผูจัดรายการ Business Connection ทางคลื่น 96.50 คลื่นความคิด และกรรมการตัดสิน รายการ  

          SME ตีแตก และ 

      3) คุณชาลอต  โทณวณิก ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) และกรรมการผูจัดการบริษัททศ 

          ภาค จํากัด ดําเนินรายการ โดย รองศาสตราจารย ดร.ลิลลี่  กาวีตะ ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.   ตอนรับคณะผูมาศึกษาดูงานจาก ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และ

บุคลากร ของศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และ คณะผูมาศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ซ่ึง

ประกอบดวย อธิการบดี ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

8. สถาน 

พยาบาล 

1.  การพัฒนาระบบการเบิกจายยาใหกับสโมสรนิสิตและหอพักนิสิต  โดยไดรับรางวัลคุณภาพ แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 5 

รางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทรางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  และ  ไดรับรางวัลระดับดี ใน Best improvement  awards 

คร้ังที่ 2  สํานักงานอธิการบด ี
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หนวยงาน ช่ือผลงาน 

2.  การพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  โดย ไดรับรางวัลระดับดี ใน Best improvement  awards คร้ังที่ 2  สํานักงานอธิการบด ี

9. สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

1.  การตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเงินรายได และประเมินระบบการควบคุมภายใน ของหนวยงานในมหาวิทยาลัยจํานวนทั้งสิ้น 

43 หนวยงาน มีมูลคาเงินรายไดทั้งหมด 2,103,373,992.62 บาท จากผลการตรวจสอบทําใหผูบริหารมั่นใจไดวา ขอมูลทางการเงิน

บัญชีมีความครบถวน ถูกตอง การเฝาระวังความเสี่ยงและใหความสําคัญกับสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน รวมทั้งแกไขปรับปรุงจุดออน

การควบคุมภายในใหมีความเพียงพอ เหมาะสม     

2.  การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ และประเมินระบบการควบคุมภายใน จํานวนทั้งสิ้น 47 หนวยงาน รวมทั้งตรวจนับครุภัณฑ จํานวน 

2,834 ตัว จากผลการตรวจสอบทําใหผูบริหารทราบวาการบริหารงานพัสดุของหนวยงานในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ประสิทธผิล มี

ความครบถวนถูกตอง และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวของ นอกจากนี้ ผูบริหารควรใหความสําคัญบางประเดน็ที่ตองปรับปรุง

แกไข  เพ่ือใหการใชพัสดุมีความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด  

3.  การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน เร่ือง “เทคนิคและระเบียบที่ควรรูในการ

ตรวจสอบภายใน” โดยไดรับเกียรติจากวิทยากร  ที่มีประสบการณและมีความเชี่ยวชาญจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และสํานัก

กฎหมาย กรมบัญชีกลาง มาบรรยายเพ่ือเพ่ิมทักษะความรูและแบงปนประสบการณ เก่ียวกับเทคนิคและขอสังเกตในการตรวจสอบ 

ระเบียบคาใชจายเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง

ตรงกัน รวมถึงคาใชจายในการบริหารงานสวนราชการ ใหแกผูตรวจสอบภายในประจําหนวยงาน จํานวน 105 คน ผูบริหาร เจาหนาที่

การเงินบัญชี และผูที่เก่ียวของ จํานวน 102 คน    

10. สํานักงาน

ประกัน

คุณภาพ 

1.  รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 

2.  โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตร 2 รุนที่ 1 – รุนที่ 5 

3.  รวมรวบขอมูลการจัดอันดับ Green University และมหาวิทยาลัย 

11. สํานักงาน

ทรัพยสิน 

การจัดหารายไดเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1.  คณะผูบริหาร บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 

1,000,000 บาท 

2.  สิทธิประโยชนจากการบันทึกภาพและสิทธิประโยชนจากการใหเชาพ้ืนที่ฯ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รายรับ 11,774,509 บาท 

    การจัดสวัสดิการแกประชาคม มก. 

3.  การบริหารจัดการตลาดนัดสวัสดิการเกษตรนนทรี 

12. สํานักงาน

บริการวิชาการ 

โครงการ พัฒนาปรับปรุงที่ดีที่สุด (Best Improvement Awards) ไดรับ 2 รางวัล 

         1.โครงการระบบขอใชรถอัจฉริยะ “ อนุมัติฉับไว ไมพลาดการเดินทาง” 

         2.โครงการระบบการจัดเก็บและคนหาเอกสารระบบอิเล็กทรอนิกส 

โครงการ “กิจกรรมประยุกตใชงานวิจัยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสูเชิงพาณิชย 

ภายใตโครงการสงเสริมนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค” 

13. ศูนย

การศึกษา

นานาชาต ิ

1.  โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KUSEP หลักสูตร International Business and Thai Culture รุน 8-9 ซ่ึงมี

นิสิตเขารวมโครงการประเทศฟนแลนด สวีเดน ออสเตรีย และเยอรมนี รวมทั้งสิ้น 33 ราย 

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

ผูเขารวมงานประมาณ 80-100 คนตอวัน นอกจากนี้ยังมีการจัดงาน Kasetsart University Exclusive Open House โดยมีบุคลากร

จากสถาบันตางสนใจเขารวมงาน เชน University of Augsburg ประเทศเยอรมนี University of Helsinki ประเทศฟนแลนด 

Universidad de la Sabana ประเทศโคลัมเบีย และ University of Copenhagen ประเทศเดนมารก เปนตน 

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

โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ The Horticulture Collaborative Research Support Program (HortCRSP) 

at University of California, Davis ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก The United States Agency for International Development 

(USAID) ณ คณะเกษตร ระหวางวันที่ 8-10 กุมภาพันธ 2555 
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ปการศึกษา 2555 

หนวยงาน ช่ือผลงาน 

1. กลุมงานใน

สํานักงาน

อธิการบด ี

1.  การพัฒนาปรับปรุงการออกเลขที่หนังสือของสํานักงานอธิการบดี โดยใชการออกเลขที่หนังสือออนไลน และไดสงผลงานเขารวม

ประกวดในโครงการ Best Improvement Awards ไดรับรางวัลด ี

2. กองกลาง 1.  นายอํานาจ เปลี่ยนขํา และ นางสาวสุปราณี เทียนเล็ก สังกัดงานการประชุม กองกลาง 

    รับรางวัลขอเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงที่ดีที่สุด  (Best Improvement Award) 

    ระดับดี จาก โครงการ “โปรแกรมรับเร่ืองเขาที่ประชุม”  

2.  นายสมชาย  เปรมสุข สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ีไดรับการคัดเลือกเปน 

     ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ.2555  จาก กระทรวงศึกษาธิการ 

3.  นายสมชาย  เปรมสุข สังกัดงานสารบรรณ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี

    เปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป 2555 กลุมงานบริการพ้ืนฐาน 

3. กองการ

เจาหนาที ่

1.  ระบบรายงานความกาวหนาการขอตําแหนงทางวิชาการ 

2.  ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (การเลื่อนเงินเดือน/คาจาง) 

3.  ระบบรับ-สงหนังสือราชการและติดตามการดําเนินงาน 

2. กองกิจการ

นิสิต 

1.  ระบบสงเสริมการมีงานทํา 

2.  ระบบรับสมัครนิสิตเขาอยูหอพักออนไลน 

3.  โครงการจิตอาสา ทําความดีเพ่ือ มก.  

3. กองคลัง 1.  การรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาของโครงการพิเศษผานระบบ BiLL Payment 

4. กองบริการ

การศึกษา 

1.  มีระบบและกลไกในติดตามการดําเนินงานเสนอขอเปดและปรับปรุงหลักสูตรพรอมทั้งแจง มาตรการเก่ียวกับหลักสูตรครบกําหนด

ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงและทุกหลักสูตร 

มีการจัดทํา มคอ. 2 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ครบรอยละ 100  

2.  มีนิสิตเขารวมปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุนที่ 20-21 จํานวน 400 คน  ใน 16 คณะ 4 วิทยาเขต  โดยมีความรวมมือกับสถาน

ประกอบการ 214 แหง 

3.  มีนักเรียนที่มศีักยภาพสูงเขาศึกษาในโครงการเรียนลวงหนาเพ่ิมมากขึ้น  ซ่ึงโครงการดังกลาเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน

ผูมีศักยภาพสูงไดมีโอกาสเขาศึกษารายวิชาในระดับอุดมศึกษาตามความถนัดและความสนใจ และไดคัดสรรนักเรียนที่มีศักยภาพสูง 

เขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งการสรางเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและโรงเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

5. กองแผนงาน 1.  คูมือการขออนุมัติแบบกอสราง มก. 

2.  ฐานขอมูลทะเบียนอาคาร ป 2555 มก.วิทยาเขตบางเขน 

6. กองวิเทศ

สัมพันธ 

1.  การจัดประชุมนานาชาติ International Conference on “Drying Beads International Showcase: Seeing is believing” 

ระหวางวันที่ 25-26 ตุลาคม 2555 โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระ

ราชดําเนินเปนองคประธานและพระราชทานพระราชดํารัสเปดการประชุม พรอมประทับฟงการบรรยายพิเศษและทอดพระเนตร

นิทรรศการผลการดําเนินงานของหนวยงานที่ทดลองใช Drying Beeds (ภาพ Nonsee Newsletter Vol.18 NUMBER: 10 

October 2012) 

2.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการ EXPERT III ภายใตกรอบ ERASMUS MUNDUS Action 2  ซ่ึง

โครงการ ดังกลาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะไดรับการจัดสรรทุนการศึกษาสนับสนุน จํานวน 8 ทุน ในระดับปริญญาตรี ปริญญา

โท ปริญญาเอก Post Doctoral และการแลกเปลี่ยนบุคลากร(ภาพ Nonsee Newsletter Vol.18  NUMBER: 11 NOVEMBER 

2012) 

3.  การลงนามขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ University of Liege โดย HRH Crow Prince 

Philippe ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมทรงเปนองคประธานพิธีลงนาม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนสถาบันการศึกษาไทย 1 ใน 2 

แหงที่ไดรับการคัดเลือกใหมีการลงนามดังกลาว ในโอกาสที ่HRH Crow Prince Philippe เสด็จพระราชดําริเยือนประเทศไทย ( 

ภาพNonsee Newsletter MARCH 2013) 
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หนวยงาน ช่ือผลงาน 

6. กอง

ยานพาหนะฯ 

1.  โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มก. ประจําป 2554 

2.  โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU – Green Campus 

3.  การสนับสนุนตกแตงสถานที่งานพิธีตางๆของมหาวิทยาลัยฯ 

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

    2) งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2554 ( 9-12 กรกฎาคม 2554)  

7. ศูนยฯบูรณา

การ 

1.  ตอนรับคณะผูมาศึกษาดูงานจาก ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และ

บุคลากร ของศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎ,มหาสารคาม 

2.   มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงานและสัมภาษณผูอํานวยการศูนยวิชาบูรณาการฯ และนางสาวปนัดดา พรอนันตรัตน เก่ียวกับการ     

บริหารจัดการรายวิชาบูรณาการในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การ ฯ  

3.   ตอนรับคณะผูมาศึกษาดูงานจาก ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกนซ่ึงประกอบดวย ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากร ของ

ศูนยวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

8. สถาน 

พยาบาล 

1.  การพัฒนาระบบการปรับปรุงงาน ในสถานพยาบาล โดย ไดรับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท 4 แนวปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรมสนับสนุน

การปฏิบัติงาน ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 6  

2.  การพัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน ถึงทันใจ ณ.จุดเกิดเหตุ โดย ไดรับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท 3 การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  ใน

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 6 และ รางวัลระดับดี ใน Best improvement  awards คร้ังที่ 2  

สํานักงานอธิการบด ี

3.  การลดโอกาสการเกิดปญหาการจายยาที่ผูปวยแพ ไดรับรางวัลระดับดี ใน Best improvement  awards คร้ังที่ 2  

4.  การพัฒนาโมเดล การคนหาและชวยเหลือผูปวยทางจิตใจ แบบครบวงจร  โดย ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท ผลงานที่

นําเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร ใน โครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 6  และ ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมการ

แสดงนิทรรศการ ในการประชุม HA National  forum คร้ังที่ 14 เร่ือง องคกรที่นาไววางใจ ณ. ศูนยประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 

9. สํานักงาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

1.  การตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนของหนวยงาน จํานวน 14 หนวยงาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบวาการใชจายเงินกองทุน

เปนไปตามระเบียบวาดวยกองทุนของหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2547 และเปนไปตามหลักเกณฑ เงื่อนไข วิธี

ปฏิบัติ ที่คณะกรรมการกองทุนกําหนด รวมถึงการบริหารเงินกองทุนมีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ซ่ึงผลการตรวจสอบ

พบวา เงินกองทุนของหนวยงานสวนใหญใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต โดยจายเปนทุนการศึกษาและทุนวิจัย ซ่ึง

เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกองทุน แตอยางไรก็ตาม จากการตรวจสอบยังพบวา คณะกรรมการกองทุนของหนวยงานสวน

ใหญยังไมไดกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติที่เก่ียวของในการดําเนินงานของกองทุน   

2.  การตรวจสอบการบริหารเงินรายได  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบวา มติสภามหาวิทยาลัย ระเบียบ 

ขอบังคับ ประกาศที่ใชในการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ ในปจจุบัน ไมขัดแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 

และแนวทางการบริหารเงินรายไดสอดคลองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 170 ซ่ึงผลการตรวจสอบพบวา 

มหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดมติสภามหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศในการบริหารเงินรายไดของมหาวิทยาลัยฯ ไม

ขัดแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ รวมถึงการใชจายเงินรายไดเปนไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ระเบียบ ขอบังคับ 

และประกาศที่เก่ียวของ 

3.  การตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ไดดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจายเงินสวัสดิการ

เก่ียวกับการรักษาพยาบาลขาราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (เฉพาะที่ไมไดอยูในระบบการจายตรงคารักษาพยาบาล) โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือใหทราบวา การเบิกจายเงินสวัสดิการฯ ครบถวน ถูกตอง เปนไปตามกฎ ระเบียบที่กําหนด และขั้นตอนการเบิกจาย

มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม ซ่ึงผลการตรวจสอบการเบิกจายเงินคารักษาพยาบาลจากทั้งหมด 2045 ราย มีเพียง 7 

ราย ที่เบิกคารักษาพยาบาลไมถูกตอง และในสวนของกระบวนการเบิกจายเงินและระบบการควบคุมภายในของการเบิกจายเงินมี

ความเหมาะสมตามควร 

10. สํานักงาน

กฏหมาย 

สํานักงานกฎหมาย ไดรับมอบเกียรติบัตรหนวยงานที่จัดการความรูไดดีในปการศึกษา 2554 จากกองการเจาหนาที่ โดยรายงานผลการ

ดําเนินการจัดการความรูในปการศึกษา 2554 ครบ 4 ขั้นตอน ตามแผนการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวันที่ 11 กันยายน 

2555 ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป  
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หนวยงาน ช่ือผลงาน 

11. สํานักงาน

ประกันคุณภาพ 

1.  คูมือแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสํานักงานเลขานุการของคณะ ปการศึกษา 2556 

2.  เครือขายความรวมมือระหวางสถาบัน ไดแก เครือขายภาคกลางตอนลางเชิงประเด็นประกันคุณภาพ (C-IQA ) และเครือขาย 12 

สถาบัน  

3.  อบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

11. สํานักงาน

ทรัพยสิน 

1.  การจัดหารายไดเพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

   1.1 ฝายตลาดนัดและสิทธิประโยชน จัดงานเกษตรเทรดแฟร 2555.มหกรรมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน รายรับ 11,601,600

บาท 

   1.2 ฝายตลาดนัดและสิทธิประโยชน งานเกษตรแฟร ประจําป พ.ศ. 2555 “นวัตกรรมเพ่ือประชาชน” รายรับ 35,375,066.75 บาท 

2. การชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัยน้ําทวม 

3. งาน “เกษตรศาสตรรวมใจ ชวยภัยน้ําทวม”บริเวณโรงอาหารกลาง 2 มหาวิทยาลัยบางเขน ชวยเหลือเยียวยาผูประสบอุทกภัยใน

จังหวัดเขตพ้ืนที่ ภาคกลาง รวม 12 จังหวัด 

3.1 การสรางและพัฒนาในระบบการบริหารจัดการของสํานักงานทรัพยสินที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ โดยการประชุม 

Conference ถายทอดนโยบายติดตามความคืบหนาการดําเนินงานรวมพิจารณาหาแนงทางการแกไขปญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงานของหนวยงาน 

3.2 พัฒนาองคกรอยางตอเนื่องดวยกระบวนการบริหารจัดการความรู โดยถอดความรู เร่ือง การบริหารจัดการตลาด 

12. สํานักงาน

บริการวิชาการ 

1.  ผลงานการขอรับความคุมครองทรัพยสินทางปญญา 

2.  ผลงานการนํางานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

3.  โครงการจัดประกวดนวัตกรรม มก. 

4.  โครงการ “กิจกรรมประยุกตใชงานวจัิยนวัตกรรมอุตสาหกรรมสูเชิงพาณิชย 

 ภายใตโครงการสงเสริมนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเชิงสรางสรรค” 

5.  โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบ้ืองตน 

 หลักสูตร "การแปรรูปเนื้อสุกร : หมูทุบ หมูสวรรค หมูฝอย แคบหม"ู 

6. โครงการอบรมทักษะการประกอบอาชีพเบ้ืองตน 

     หลักสตูร "การเพาะเลี้ยงกลาไมพืชพลังงานทดแทน : อคาเซียและยูคาลิปตัส" 

สํานักการกีฬา 1.  เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดงานวันเด็กแหงชาติประจําป 2555 

2.  บริหารและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา บุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คร้ังที่ 31 ระหวางวันที ่18 – 25 เมษายน 

2555 มีผลการแขงขันไดเหรียญรางวัลรวมเปนอันดับที ่1 

3.  บริหารและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที ่39 ระหวางวันที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2555 มีผล

การแขงขันไดเหรียญรางวัลรวมเปนอันดับที ่3 

13. ศูนย

การศึกษา

นานาชาต ิ

1.  โครงการนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร KUSEP หลักสูตร International Business and Thai Culture รุน 10-11 ซ่ึงมี

นิสิตเขารวมโครงการประเทศฟนแลนด สวีเดน เยอรมนี ญี่ปุน อินโดนีเซีย สวิสเซอแลนด และออสเตรเรีย รวมทั้งสิ้น 80 ราย 

2.  การเขารวมงาน The APAIE 2012 Conference and Exhibition ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง ระหวางวันที่ 10-16 มีนาคม 2556 

เพ่ือสรางความรวมมือและประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเปนที่รูจักแกสถาบันการศึกษาและหนวยงานในตางประเทศ 

โดยไดมีการการพบปะและเจรจาดานการศึกษาตามคูหาของมหาวิทยาลัยตางๆ และยังเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย The Chinese 

University of Hong Kong ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเปนลําดับที่ ๓ ของเขตปกครองพิเศษฮองกง อีกดวย 

3.  การจัดงาน Kasetsart University International Food Fair 2012 วันที่ 11 ตุลาคม 2555 ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร 

โดยมีการออกรานขายอาหารโดยนิสิตจากประเทศตางๆ เชน เยอรมนี พมา ลาว และอินโดนีเซีย และมีการประกวดอาหาร การแตง

กายชุดประจําชาต ิ
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1.10 ที่ตั้ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ใชสอย 

หนวยงาน ที่ตั้ง/พื้นที่ใชสอย 

1. กลุมงานในสํานักงานอธิการบดี อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น G 

2. กองกลาง อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 6 

3. กองการเจาหนาที่ อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 8 

4. กองกิจการนิสิต ดานหนาอยูตรงขามกับสถานพยาบาล มก. 

ดานขางทางซายติดกับสํานักทะเบียนและประมวลผล ดานขางทางขวาติดกับหอ2 ,3 , 4 

ดานหลังมีตึกพักชายที่ 12 และตึกพักชายที่ 5 มีพื้นที่โดยรวม 2,068.50 ตรม. 

5. กองคลัง อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 3 

6. กองบริการการศึกษา อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 9 

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

8. กองวิเทศสัมพันธ อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 10 

9. กองยานพาหนะฯ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ อยูประตูทางเขา-ออก ของมหาวิทยาลัยดานถนน

วิภาวดีรังสิต 

10. ศูนยวิชาบูรณาการ อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น G 

11. สถานพยาบาล ตรงขามกองกิจการนิสิต ดานขางติดกับสนามบาสเกตบอล ศูนยกิจกรรมนิสิต และคณะ

วิศวกรรมศาสตร ดานหนาติดถนนสาคริก ดานขางติดถนนกําพล อดุลยวิทย มีพื้นที่ใชสอย

รวม 392.65 ตารางเมตร 

12. สํานักงานตรวจสอบภายใน อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 8 

13. สํานักงานกฎหมาย อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 10 

14. สํานักงานประกันคุณภาพ อาคารสารนิเทศ 50 ป ชั้น 9 

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

16. สํานักงานบริการวิชาการ อาคารวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 

17. สํานักการกีฬา ประกอบดวยกลุมอาคาร ดังน้ี 

1. สํานักการกีฬา (อาคารยิมเนเซ่ียม) 

2. อัฒจรรยสนามอินทรีจันทรสถิตย สนามฮอกก้ี 

3. สระวายนํ้า 

4. อาคารยูโด – ไอกิโด (อาคารเอนกประสงค) อาคารชมรมรักบี้ฟุตบอล อาคารดาบสากล 

5. สนามฝกสอนยิงธนู 

6. อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรการกีฬา 

18. ศูนยการศึกษานานาชาติ ที่ตั้ง อาคารกิจกรรม ชั้น 2-5 โดย 

ชั้น 2-3 เปนสํานักงานและหองประชุม 

ชั้น 4-5 เปนหองพักนิสิต ชั้นละ 14 หอง รวมทั้งหมด 28 หอง 

รวมพื้นที่ทั้งส้ิน 1,960.80 ตารางเมตร 
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บทท่ี 2   

การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตามภารกิจ 

 สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยสรุปผล

การดําเนินงานในภาพรวมไดดังน้ี 
 

เปาประสงค 
จํานวน

ตัวช้ีวัด 

การบรรลุผล 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

1. การสนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษา 4 0 0 4 

2. การพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ ความรู ประสบการณวิชาชีพให

เปนไปตามสมรรถนะ  

8 0 3 5 

3. สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป 37 10 5 22 

4. สนับสนุนการบริหารจัดการดานทรัพยสิน 3 1 0 2 

รวม 52 11 8 33 

คิดเปนรอยละ  21.15 15.38 63.46 

 เมื่อพิจารณาแตละเปาประสงค สรุปผลการดําเนินงานไดดังน้ี 

1. การสนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษา 

เปาประสงค  
จํานวน

ตัวช้ีวัด 

การบรรลุผล (จํานวนตัวช้ีวัด) 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

I.5 การพัฒนาระบบการเรียนการสอน 4 0 0 4 

รวม 4 0 0 4 

คิดเปนรอยละ  0.00 0.00 100.00 
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2. การพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ ความรู และประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามสมรรถนะ 

เปาประสงคที่ 
จํานวน

ตัวช้ีวัด 

การบรรลุผล (จํานวนตัวช้ีวัด) 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

L.1 การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะอยางตอเน่ือง 8 0 3 5 

รวม 8 0 3 5 

คิดเปนรอยละ  0.00 37.50 62.50 

3. การสนับสนุนการบริหารจัดการท่ัวไป 

เปาประสงค 
จํานวน

ตัวช้ีวัด 

การบรรลุผล (จํานวนตัวช้ีวัด) 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

C.1 ความพึงพอใจของผูรับบริการในการใหบริการ 1 0 0 1 

F.1 การควบคุมตนทุนและคาใชจายที่มีประสิทธิภาพ 6 1 0 5 

F.2 การบริหารงบประมาณ และการเงินที่มีประสิทธิภาพ 2 1 0 1 

I.1 การลดรอบและระยะเวลาการทํางาน 2 0 0 2 

I.2 กระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 6 2 2 2 

I.3 การพัฒนาระบบการบริหารความเส่ียง 2 1 0 1 

I.4 ระบบพัฒนากายภาพและบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ 7 2 0 5 

I.6 การสงเสริมสุขภาพ สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดี 5 1 2 2 

L.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 1 0 0 1 

L.3 ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบริหารจัดการ 3 0 1 2 

L.4 การวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนางาน 2 2 0 0 

รวม 37 10 5 22 

คิดเปนรอยละ  27.03 13.51 59.46 

4. การสนับสนุนการบริหารจัดการดานทรัพยสิน 

เปาประสงค 
จํานวน

ตัวช้ีวัด 

การบรรลุผล (จํานวนตัวช้ีวัด) 

ต่ํากวา

เปาหมาย 

ตรงตาม

เปาหมาย 

สูงกวา

เปาหมาย 

F.3 การบริหารทรัพยสินเพื่อใหเกิดรายได 3 1 0 2 

รวม 3 1 0 2 

คิดเปนรอยละ  33.33 0.00 66.67 
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคณุภาพภายใน สําหรับสํานัก 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําป

การศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) น้ัน สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 องคประกอบคุณภาพ ซึ่งเปนระบบที่ใชสําหรับหนวยงานที่ทํา

หนาที่สนับสนุนหรือใหบริการแกหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหสนองตอบตอพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได

ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  

5 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบเุพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทาน้ัน 

 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบคุณภาพ 

และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบงช้ี โดยมีผลการประเมิน

ตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.66 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได

คะแนนเฉลี่ย 4.41 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางที่ 2.1  

 

ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 2.00 4.47 4.47 4.65 3.65 ดีมาก ดี 

องคประกอบที่ 3  การบริหาร

และจัดการ  

5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที่ 5  ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบที่ 6  การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.67 4.33 4.47 4.47 4.66 4.41   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี   

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของ สํานักงานอธิการบดี ในรอบปการศึกษา 2555 สามารถสรุปผลการ

ดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังน้ี 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และ

แผนการดําเนินงาน ดังน้ี  

สํานักงานอธิการบดี ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร โดยใชชองทางการประชุมรวมกันของ

ผูบริหารหนวยงานในหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 17 หนวยงาน เพื่อระดมสมองในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี ซึ่งพิจารณาใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย และไดดําเนินการ

ถายทอดสูหนวยงานเพื่อนําไปเปนแผนดําเนินงานของตนเอง นอกจากน้ีสํานักงานอธิการบดียังมีการตรวจสอบผล

การดําเนินงาน โดยผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีไดทําบันทึกแจงผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี

จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง/ป เพื่อติดตามความกาวหนาและวัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรอยาง

สม่ําเสมอ 

  สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 

2.2 

ตารางท่ี 2.2 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา, 

ปงบประมาณ, ปปฏิทิน 2555) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรม 

การ ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ       5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8 8 8 5.00 5.00   

 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  8 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ.2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในคณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน  โดยเปนแผนที่

เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

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

(พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

  4. มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ผลการดําเนินงาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

คณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน  โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 

และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร (แผนยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2554-2559) ที่คํานึงถึงความเช่ือมโยงกับปรัชญา ปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวน

รวมของบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี ในรูปแบบของการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายใน ครั้งที่ 3/2552 (1.1-1-1) ซึ่งองคประชุมประกอบดวยผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีทั้ง 18 

หนวยงาน และไดใชแผนที่ยุทธศาสตรฉบับน้ันมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย 4 

ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก การสนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ ความรู 

และประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามสมรรถนะ การสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป และการสนับสนุนการ

บริหารจัดการดานทรัพยสิน (1.1-1-2) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2552 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-2 แผนที่ยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 

ภายหลังจากมีแผนยุทธศาสตรของสํานักงานอธิการบดีแลว สํานักงานอธิการบดีไดถายทอดแผนดังกลาว

ไปสูหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใน 3 รูปแบบ ดังน้ี 

 1) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีลงนามในบันทึกขอความ เรื่อง การจัดสงแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดสงใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (1.1-2-1)  

 2) สํานักงานอธิการบดี นําเอกสารแผนยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดีเผยแพรบนเว็บไซต 

www.psdb.ku.ac.th (1.1-2-2) 

 3) ผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีแจงบุคลากรในหนวยงานเพื่อรับทราบแผน

ยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดีรวมกัน (1.1-2-3) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-2-1 บันทึกขอความจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

1.1-2-2 เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี www.psdb.ku.ac.th  

1.1-2-3 รายงานการประชุมหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (หัวขอที่เกี่ยวกับการเผยแพรแผน

ยุทธศาสตรใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

จากแผนที่ยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดีไดแปลงไปสูแผนปฏิบัติราชการ โดยใหหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดีเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และเปาหมายที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบของ 

แตละหนวยงานใหสอดคลองตามประเด็นยุทธศาสตร ซึ่งใหหนวยงานจัดสงสํานักงานอธิการบดีเพื่อรวบรวมเปน

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (1.1-3-1) นอกจากน้ันยังใหหนวยงานทบทวนตัวช้ีวัดและ

เปาหมายเชิงคุณภาพเพิ่มเติม (1.1-3-2) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ใน

คราวประชุม ครั้งที่ 1/2555 (1.1-3-3) และจัดทําเปนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (1.1-3-4) 

โดยแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานอธิการบดีน้ัน มีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรครบทุกพันธกิจของหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดแก  

ยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษา (กองบริการการศึกษา, กองกิจการนิสิต, ศูนย

วิชาบูรณาการฯ)  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ ความรู และประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามสมรรถนะ 

(ทุกหนวยงาน)  

ยุทธศาสตรที่ 3 การสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป (ทุกหนวยงาน)   

ยุทธศาสตรที่ 4 การสนับสนุนการบริหารจัดการดานทรัพยสิน (กองยานพาหนะฯ, สํานักงานทรัพยสิน)   
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สําหรับหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ไดแปลงแผนยุทธศาสตรระดับสํานักงานอธิการบดี ออกเปนแผน

ยุทธศาสตร/กลยุทธของหนวยงาน และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน โดยใชช่ือแตกตางออกไป เชน  

แผนปฏิบัติงาน แผนดําเนินงาน เพื่อแสดงรายละเอียดของการปฏิบัติงานของหนวยงานใหชัดเจนมากย่ิงข้ึน (1.1-3-5) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-3-1 บันทึกขอความทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

1.1-3-2 บันทึกขอความทบทวนตัวช้ีวัดและเปาหมายเชิงคุณภาพแผนปฏิบติัราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2555 

1.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2555 

1.1-3-4 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักงานอธิการบดี 

1.1-3-5 แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

 4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี ้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ในแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี น้ัน หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดกําหนดตัวบงช้ี

และเปาหมายแตละโครงการ/กิจกรรม และสํานักงานอธิการบดีไดรวบรวมเปนตัวบงช้ีในระดับกลยุทธ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ โดยในแผนยุทธศาสตร มีตัวบงช้ีระดับ

ยุทธศาสตร/กลยุทธ ประกอบดวย (ซ้ํา 1.1-3-4) 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสนับสนุนการบริหารงานดานการศึกษา มีตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี ไดแก  

 1. ระดับความสําเร็จของการพัฒนาการเรียนการสอน 

 2. ระดับความสําเร็จในการพัฒนากิจกรรมนิสิต 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบุคลากรในดานทักษะ ความรู และประสบการณวิชาชีพใหเปนไปตามสมรรถนะ 

มีตัวบงช้ี จํานวน 5 ตัวบงช้ี ไดแก  

 1. ระบบการพัฒนาบุคลากร 

 2. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาตามสมรรถนะ 

 3. การพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ 

 4. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน

ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

 5. รอยละของบุคลากรประจําที่ดํารงตําแหนงเช่ียวชาญพิเศษ/เช่ียวชาญ/ชํานาญการพิเศษ/

ชํานาญการ/ชํานาญงานพิเศษ/ชํานาญงาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป มีตัวบงช้ี จํานวน 33 ตัวบงช้ี ไดแก  

 1. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.2.1) 

 2. รอยละของโครงการ/กิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 

 3. จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 
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 4. รอยละของการลดคาใชจายในการใชสาธารณูปโภค 

 5. จํานวนงบประมาณที่สามารถประหยัดไดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

 6. รอยละของอัตราการลดการใชวัสดุสิ้นเปลืองในหนวยงาน 

 7. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ใชเงินไมเกินวงเงินของโครงการทั้งหมด 

 8. รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไมคางสัญญาเงินยืมตามเวลาที่กําหนด 

 9. รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาใหบริการ (ก.พ.ร.) 

 10. รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ (ก.พ.ร.) 

 11. จํานวนงาน/โครงการที่มีการลดรอบระยะเวลาการทํางาน 

 12. รอยละของจํานวนงานที่เสร็จทันตามกําหนด 

 13. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 14. จํานวนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน 

 15. จํานวนกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงแกไข 

 16. จํานวนเรื่องที่บริหารความเสี่ยงสําเร็จ 

 17. ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4, มก.3.3) 

 18. ระดับความพึงพอใจภูมิทัศนของวิทยาเขตบางเขน 

 19. ระดับความสําเร็จในการซอมบํารุงตามระยะเวลาที่กําหนด 

25. ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในการสงเสริมสุขภาพสวัสดิการ และคุณภาพชีวิตที่ดี 

   26. รอยละของบุคลากรที่เขารวมโครงการสงเสริมสุขภาพ 

 27. รอยละของนิสิตอาสาที่เขารวมโครงการอาสาบริการสุขภาพ 

 28. จํานวนโครงการสนับสนุนการกีฬา 

 29. การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2, มก.3.2) 

30. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบสารสนเทศ 

31. จํานวนฐานขอมูลที่พัฒนาเพื่อใชในการบริหาร 

32. จํานวนช้ินงานวิจัยสถาบันที่สําเร็จ 

33. จํานวนช้ินงานที่นําไปพัฒนาในการทํางาน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การสนับสนุนการบริหารจัดการดานทรัพยสิน มีตัวบงช้ี จํานวน 2 ตัวบงช้ี ไดแก  

 1. รอยละของเงินรายไดที่เพิ่มข้ึน 

 2. จํานวนงาน/โครงการหารายได 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 1.1-3-4 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 สํานักงานอธิการบดี 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 

หลังจากสํานักงานอธิการบดีเผยแพรแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ไปยังหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดีเรียบรอยแลว (ซ้ํา 1.1-2-1) หนวยงานไดนําไปจัดทําเปนแผนดําเนินงาน/แผนปฏิบัติ

ราชการ ในระดับหนวยงานและใชเปนแผนในการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 ตามภารกิจของ

หนวยงาน (ซ้ํา 1.1-3-5) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 1.1-2-1 บันทึกขอความจัดสงแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

(ซ้ํา) 1.1-3-5 แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดีไดติดตามผลการดําเนินงาน 

จํานวน 2 ครั้งตอป โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2555 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน 

และ 12 เดือน (1.1-6-1, 1.1-6-2, 1.1-6-3) และรวบรวมเปนรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 (1.1-6-3) จัดสงใหผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพื่อนําไป

ประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ตอไป (1.1-6-4) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-6-1 บันทึกขอความใหจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2555 

1.1-6-3 รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2555 

1.1-6-4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

1.1-6-5 บันทึกขอความขอจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2555 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงาน โดยนําขอมูลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2555 ของหนวยงานไปพิจารณารวมกันในที่ประชุมภายในหนวยงาน เพื่อรวมกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงานของหนวยงานในรอบปถัดไป (1.1-7-1) 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-7-1 รายงานการประชุม/บันทึกชวยจําหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (หัวขอที่เกี่ยวกับ

การนําผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ไปพิจารณารวมกัน) 

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุง

แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

ภายหลังจากสํานักงานอธิการบดีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2555 ไปยังหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีแลว จากการที่กองแผนงานไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (1.1-8-1) เพื่อใหแผนปฏิบัติราชการสํานักงานอธิการบดีมีความ

สอดคลองกับระดับมหาวิทยาลัย จึงไดมีการประชุมผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพื่อพิจารณา

ทบทวนแผนยุทธศาสตร สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 (ซ้ํา 1.1-6-3, 1.1-8-2) โดยที่

ประชุมมีมติวาภารกิจของสํานักงานอธิการบดี สอดคลองกับมหาวิทยาลัย จํานวน 4 ยุทธศาสตร และขอแกไข

ยุทธศาสตรใหเปนไปตามภารกิจของสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 

 ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู และมีคุณธรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  

ซึ่งไดกําหนดใหใชเปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ ของมหาวิทยาลัยเปนแนวทางกําหนดเปาประสงค 

กลยุทธ และมาตรการของสํานักงานอธิการบดี โดยปรับแกขอความใหสอดคลองตามภารกิจของสํานักงานอธิการบดี 

นอกจากน้ี ยังกําหนดใหใชตัวช้ีวัดที่อยูในแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยบางตัว และตัวช้ีวัดของการ

ประกันคุณภาพ เปนตัวช้ีวัดระดับสํานักงานอธิการบดี  

ทั้งน้ี สํานักงานอธิการบดี ไดนํามติที่ประชุมในเบื้องตนน้ีไปจัดทําแบบฟอรมแผนปฏิบัติราชการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดเพิ่มเติมขอมูลที่เกี่ยวของ ไดแก 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด และเปาหมาย (1.1-8-3) มีการพิจารณารวมกันอีกครั้งในการประชุมการจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2555 (1.1-8-4) และจัดทําเปนแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 (1.1-8-5, 1.1-8-6)    

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-8-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.1-8-2 บันทึกขอความขอใหพิจารณารางแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 

สํานักงานอธิการบดี 

1.1-8-3 บันทึกขอความขอขอมูลเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2556-2558 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-8-4 บันทึกขอความแจงมติที่ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 

2/2555 

1.1-8-5 บันทึกขอความขอจัดสงแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556-

2558 

1.1-8-6 แผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556-2558 

(ซ้ํา) 1.1-6-3 รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2555 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 5 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 3 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

8 ขอ บรรล ุ 8 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 5 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 3 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

8 ขอ บรรล ุ 8 ขอ 

 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก ดังน้ี 

สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานใน 4 ภารกิจ ตามแผนยุทธศาสตร ไดแก มีการสนับสนุนการผลิต

บัณฑิตที่มีความรูและมีคุณธรรม มีการถายทอดองคความรู เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม มีการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและดํารงไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย และมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี

การสํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการตามภารกิจดังกลาวอยางตอเน่ือง  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
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สําหรับการสรางสุนทรียภาพในทางศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดีไดสรางความสามัคคีใน

รูปแบบของการสงบุคลากรเขารวมโครงการตามประเพณีตางๆ เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมใหย่ังยืนและเกิดความรัก

สามัคคีในหมูคณะอยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดลอมในหนวยงานใหสะอาด ปลอดภัย 

ถูกสุขลักษณะ มากย่ิงข้ึน ซึ่งอาจสงผลตอสุขภาพอนามัยของบุคลากรใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนดวย 

สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบงช้ี พบวา มีผลการ

ประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.65 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ไดคะแนนเฉลี่ย 3.65 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที ่2.3 

 

ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมนิองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบงช้ี หนวย 

  

  

  

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 คะแนนผลการ

ประเมิน 

หมาย

เหตุ  

2555 2556 

  

  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 

(% หรือ

สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% 

หรือสัดสวน) ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.65 3.65   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย  4.00 4.00  

  

600,685.18 3.94  600,685.18 3.94 3.94 3.94   

152,435  152,435 

2.2 ระดับความสําเร็จของ

การใหบริการที่

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ผูรับบริการ 

ขอ  5 5 5 2 5.00 2.00   

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑ 3 ขอ ไดแก 

- ขอ 1 การสํารวจความตองการของผูรับบริการ ไมถูกตอง 

- ขอ 2 การวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ มีเพียงบางหนวยงาน 

 - ขอ 5 การนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป ยังไมพบหลักฐานที่ชัดเจน 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ

ในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

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

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย 4.00 (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

ระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2555 สํานักงานอธิการบดี มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด 216 โครงการ  

(2.1-1)  

 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

      =  ผลรวมของผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

                  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม   

   =  
, .
,

 

 คะแนนที่ได =  3.94 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คํานวณคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทาน้ัน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 101,939.48 4.17 101,677.84 4.16 600,685.18 3.94 4.17 4.16 3.94 4.00 ไมบรรลุ 4.00 

24,432.00 24,440.00 152,435 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ี

ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 101,939.48 4.17 101,677.84 4.16 600,685.18 3.94 4.17 4.16 3.94 4.00 ไมบรรลุ 4.00 

24,432.00 24,440.00 152,435 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1 แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

  2.  มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

  3.  มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด 

  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 

  5.  มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

 สํานักงานอธิการบดีมีการสํารวจความตองการของผูรับบริการตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี โดยรูปแบบการสํารวจความตองการน้ัน มีทั้งสํารวจควบคูไปกับการสอบถามความพึงพอใจในการ

โครงการอบรมสัมมนา ความพึงพอใจในการใหบริการของหนวยงาน และการสํารวจความตองการเฉพาะงานใดงาน

หน่ึงเพื่อปรับปรุงการใหบริการงานน้ันๆ ไดอยางเต็มที่ (2.2-1-1, 2.2-1-2) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1-1 แบบสํารวจความตองการของผูรับบริการหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

2.2-1-2 ผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

2. มีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

 ภายหลังจากไดผลสํารวจความตองการของผูรับบริการแลว หนวยงานนําผลการสํารวจไปวางแผนปรับปรุง

การใหบริการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการตอไป โดย (2.2-2-1) 
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 กองกลาง วางแผนการใหปฏิบัติงานของหมวดรับสงหนังสือ งานสารบรรณ เกี่ยวกับการลา และการมา

ปฏิบัติงานไมสายเกิน 8.45 น. และบุคลากรทุกคนในงานสามารถทํางานแทนกันไดเพื่อไมใหลาชา และขาด

ประสิทธิภาพในการใหบริการที่เคานเตอร  

 กองการเจาหนาที่ วางการการใหบริการแบบ R 2 D คือ 

     - จัดทําขอควรปฏิบัติในการสรางจิตบริการ (Regulation of Service Mind) 

     - จัดทําปายบอกตําแหนงงาน (Direction Map) 

     - จัดทําแผนปายภาระงานของบุคลากร (Direction Line) 

 กองกิจการนิสิต วางแผนการจัดโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหแกนิสิตภาคพิเศษเพิ่มเติมในชวงวันเสาร

และอาทิตย 

 กองแผนงาน วางแผนถายทอดความรู เกี่ยวกับการวิเคราะหโครงการจัดต้ังหนวยงาน และการปรับ

โครงสรางองคกร ซึ่งเปนเรื่องที่ผูรับบริการมีความตองการมากที่สุดจากการสํารวจความตองการของผูรับบริการในป

การศึกษา 2555 และวางแผนจัดทําคูมือรายงานวิเคราะหการจัดต้ังหนวยงานใหมและการปรับปรุงโครงสรางองคกร 

พรอมตัวอยางการจัดทํารายงานการวิเคราะหฯ   

 กองวิเทศสัมพันธ วางแผนจัดการบรรยาย เรื่อง “พิชิตทุนออสเตรเลีย : How to get Endeavour 

Awards” ซึ่งเปนหัวขอที่นิสิตที่เขาฟงการบรรยายเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพอาเซียนสนใจอยูใน 3 อันดับแรก   

 กองยานพาหนะฯ วางแผนปรับปรุงในสวนที่เกี่ยวของกับหนวยงาน ไดแก ปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิ

ทัศน การรักษาความปลอดภัย การใหบริการอาคารเรียนสวนกลาง การใหบริการหองประชุม/สัมมนา การจัด

ระเบียบการจราจรภายใน มก. ปรับปรุงอาคารสถานที่ พัฒนากายภาพ และสาธารณูปโภค 

 ศูนยวิชาบูรณาการฯ วางแผนจัดโครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพการสอนวิชาบูรณาการ เรื่อง การ

ประยุกตใชสื่อสังคมในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเปนความตองการของอาจารยผูสอนวิชาบูรณาการจากการ

สํารวจความตองการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย ปรากฏผลการวางแผนการจัดโครงการในที่ประชุม

คณะกรรมการที่ประชุมประธานคณะกรรมการรายวิชา (ทปร.) 

 สถานพยาบาล มีการวางแผนการใหบริการตามความตองการของผูรับบริการ ดังน้ี  

  1. จัดซื้อเครื่องตรวจวัดความดันตา ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 

  2. จัดซื้อเครื่องสนามแมเหล็กไฟฟา ในปงบประมาณ พ.ศ.2556 

  3. ปรับปรุงที่น่ังพักรอในคลินิกทันตกรรม (มอบหมายฝายพัสดุ ฝายบริหารดําเนินการปรับปรุง) 

  4. ปรับปรุงเวลาในการใหบริการของทันตแพทย (มอบหมายหัวหนาฝายทันตกรรม พิจารณา) 

  5. เพิ่มเวลาการใหคําแนะนําคนไขในการออกกําลังกายที่บาน (มอบหมายหัวหนาฝายการแพทย

ดําเนินการ) 

  6. ปรับปรุงวิธีการทํางานของแผนกการเงิน (มอบหมายหัวหนาฝายบริหาร พิจารณา) 

  7. จัดระเบียบชองหนังสือนิตยสาร (มอบหมายหัวหนาฝายการพยาบาล พิจารณา) 

 สํานักงานประกันคุณภาพ วางแผนการจัดโครงการหัวขอตางๆ ที่สอดคลองตามความตองการของ

ผูรับบริการ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ และ

โครงการดานประกันคุณภาพที่จําเปนสําหรับผูบริหาร มีการวางแผนการดําเนินโครงการตางๆ ดังน้ี  
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แผนกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ไดแก 

1. โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร (14-2.2-2-1) 

2. โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน รุนที่ 1 สําหรับคณะวิชา 

รุนที่ 2 สําหรับ สถาบัน สํานัก 

4. การประชุมช้ีแจงตัวบงช้ีและการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ ประจําป 2555 

5. โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2556 

6. โครงการประชุมช้ีแจงตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําป 2556 

7. โครงการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

แผนกิจกรรมที่ไดจากหัวขอที่ผูรับบริการมีความตองการมากที่สุด ไดแก 

1. โครงการเย่ียมบานคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 ดําเนินการ 3 

รุน ไดแก รุนที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร รุนที่ 2 คณะวิทยาศาสตร รุนที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร 

2. โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 6 

3. โครงการเย่ียมบานคุณภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ประจําป 2556 

แผนกิจกรรมที่ไดจากหัวขอดานประกันคุณภาพสําหรับผูบริหาร ไดแก 

1. โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

ครั้งที่ 2 เพื่อใหหัวหนาภาควิชาไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค  

 สํานักงานทรัพยสิน วางแผนจัดกิจกรรมการใหบริการตามความตองการของผูรับบริการดานอาหารที่ 

โรงอาหารกลาง มก. โดยกําหนด 4 กิจกรรม คือ การอบรมความรูดานสุขาภิบาลแกผูประกอบการรานคา  

การตรวจหาสารปนเปอนในวัตถุดิบ การทําความสะอาดรานคา Big Cleaning Day และการปรับปรุงหองนํ้า

สวนกลางใหถูกสุขลักษณะ 

 สํานักงานบริการวิชาการ วางแผนการดําเนินการจัดประกวดนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือก

ผลงานไปจัดแสดงนวัตกรรมบนอาคารจักรพันธ ซึ่งเปนไปตามความตองการของผูรับบริการจากการสํารวจความ

ตองการของผูเขารับการอบรมจากสํานักงานบริการวิชาการ 

 ศูนยการศึกษานานาชาติ วางแผนโครงการฝกอบรมระยะสั้นสําหรับนิสิตระดับปริญญาเอกโดยปรับ

ระยะเวลาการฝกอบรมใหนอยลง ปรับเน้ือหาใหกระชับข้ึนและตัดทอนคาใชจายใหพอดีกับความตองการของแหลง

ทุนและผูเขารวมโครงการ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-2-1 แผน/โครงการ/ขอมูล การใหบริการที่ปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ 
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3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด 

 เมื่อมีการวางแผนปรับปรุงการใหบริการเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการแลว หนวยงาน

ไดดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว และสรุปผลการดําเนินงานเมื่อครบกําหนดระยะเวลาการดําเนินการตามแผน/สิ้น

ปการศึกษา 2555 (ซ้ํา 2.2-2-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 2.2-2-1 แผน/โครงการ/ขอมูล การใหบริการที่ปรับปรุงใหสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 

 ภายหลังจากมีการปรับปรุงการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการแลว หนวยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดีไดมกีารประเมินผลการดําเนินงานการใหบริการ (2.2-4-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-4-1 ขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน/ขอมูล การปรับปรุงการใหบริการ 

5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

จากผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ได สํานักงานอธิการบดีไดนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาวางแผน

ปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปตอไป ไดแก (2.2-5-1) 

กองการเจาหนาที่ ปรับปรุงการใหบริการเปนแบบ R 2 D ในปการศึกษา 2555 

กองแผนงาน จะปรับปรุงคูมือสําหรับนักวิเคราะหโครงการจัดต้ังหนวยงานและปรับปรุงโครงสราง และมี

ระบบการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําโครงการและการจัดทํารายงานวิเคราะหโครงการฯ  

กองวิเทศสัมพันธ ไดรับขอเสนอแนะเกี่ยวกับหัวขอการบรรยายในครั้งตอไป คือ ควรจัด Workshop กรอก

ใบสมัครทุนการศึกษา ควรเชิญผูที่เคยไดรับทุนมาเลาประสบการณ  

กองยานพาหนะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการดานหองเรียน ศูนยเรียนรวม ระบบสาธารณูปโภค

และความปลอดภัย การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม และการบริการศึกษาดูงานโครงการ

วิทยาเขตสีเขียว 

สถานพยาบาล จากการสํารวจผูรับบริการรอบเดือนกันยายน 2555 ไมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม จึงไมมีการ

ปรับปรุงในรอบปถัดไป แตยังคงติดตามประเด็นที่กลาวมาอยางตอเน่ืองตอไป 

สํานักงานประกันคุณภาพ นําขอเสนอแนะที่ไดจากการประเมินโครงการมาจัดโครงการในรอบปถัดไป 

ไดแก โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) และโครงการสัมมนา 

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2 
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สํานักงานทรัพยสิน นําขอเสนอแนะจากการประเมินผลการตรวจดานสุขาภิบาลมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

โดยเพิ่มกิจกรรมการตรวจกายภาพรานคา การรณรงคกําจัดหนู และการอบรมใหความรูดานสุขาภิบาลอาหารแก

ผูประกอบการรานคา 

สํานักงานบริการวิชาการ นําขอเสนอแนะจากการจัดแสดงนวัตกรรมป 2555 มาปรับปรุงการจัดแสดง

นวัตกรรมป 2556 โดยจัดประกวดนวัตกรรมกอนการจัดแสดงเพื่อใหไดนวัตกรรมใหมๆ เน่ืองจากที่ผานมาเปนเพียง

การรวบรวมผลงานจากนักวิจัยเกาจากการสอบถามการเขารวม ไมไดมีการจัดประกวดเพื่อนําผลงานที่ไดรับรางวัล

ข้ึนแสดง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-5-1 แผน/ขอมูล/แนวทาง การปรับปรุงการดําเนินการใหบริการภายหลังจากการประเมิน 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 4 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 4 

คะแนน 

4 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 4 ขอ 4 ขอ 2 ขอ 4 

คะแนน 

4 

คะแนน 

2 

คะแนน 

5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑ 3 ขอ ไดแก 

- ขอ 1 การสํารวจความตองการของผูรับบริการ ไมถูกตอง 

- ขอ 2 การวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ มีเพียงบางหนวยงาน 

- ขอ 5 การนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป ยังไมพบหลักฐานที่ชัดเจน 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบงชี ้ ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี 

  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือบุคลากรมี

สวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

  5.  ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไมตํ่ากวา 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

 สํานักงานอธิการบดีสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการกอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีที่

มหาวิทยาลัยไดจัดข้ึน ไดแก (2.3-1-1, 2.3-1-2, 2.3-1-3, 2.3-1-4) 

โครงการรวมทําบุญบําเพ็ญกุศลถวายเปนพุทธบูชาเน่ืองในวันสําคัญทางพุทธศาสนา ที่กองกลางไดเชิญชวน

เขารวมงานอยางตอเน่ือง ณ พุทธเกษตร  

โครงการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2555 ณ วัดอุดมธานี จ.นครนายก 

โครงการวันขอบคุณบุคลากร 

โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปที่ 70 

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทร ี

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรและถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี และพลังของแผนดินเพื่อเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โครงการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพของบุคลากรภายในมก.วิทยาเขตบางเขน 

นอกจากบุคลากรในสํานักงานอธิการบดี มีสวนรวมในกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึนแลว หนวยงานได

จัดกิจกรรมที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดีข้ึนภายในองคกร ไดแก 

กองแผนงาน มีการรณรงคใหแตงกายดวยชุดผาไทยทุกวันจันทร  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 แผนการปฏิบัติงานของงานบริหารและพิธีการ (กองกลาง) 

2.3-1-2 ภาพกิจกรรมงานพิธีการ (กองกลาง) 

2.3-1-3 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลัย (กองยานพาหนะฯ) 

2.3-1-4 บันทึกขอความขอความรวมมือสงรายช่ือผูเขารวมโครงการแขงขันกีฬาเพื่อสุขภาพของ

บุคลากร 

2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 

 สํานักงานอธิการบดีประกอบดวยหนวยงานในสังกัดทั้งสิ้น 18 หนวยงาน มีสถานที่ทํางานอยูกระจายอยู

โดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตละหนวยงานมีการจัดสิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ มี

ความสะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีสุนทรียภาพที่เหมาะสม ดังน้ี (2.3-2-1) 

 อาคารสารนิเทศ 50 ป มีหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีต้ังอยูในอาคารน้ีมากที่สุด ในดานความ

ปลอดภัย มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําอยูรอบๆ อาคารตลอด 24 ช่ัวโมง มีกลองวงจรปด มีการปด

ประกาศเกี่ยวกับขอควรระวังกรณีเกิดแผนดินไหวภายในลิฟท ติดต้ังถังดับเพลิงประจําอาคารทุกช้ัน มีพนักงานทํา

ความสะอาดประจําอยูทุกช้ัน และบริเวณโดยรอบอาคาร  

 อาคารที่ ต้ังกองกิจการนิสิต และพื้นที่ในความรับผิดชอบ ไดแก หอพักตางๆ มีพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยประจําทุกอาคารที่อยูในความดูแลของกองกิจการนิสติ  

 อาคารที่ต้ังกองยานพาหนะฯ และพื้นที่ในความรับผิดชอบ กองยานพาหนะฯ เปนหนวยงานหลักที่ดูแลดาน

กายภาพของมหาวิทยาลัย โดยในการดูแลดานสิ่งแวดลอม ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ กองยานพาหนะฯ มี

การจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ซอมแซมเครื่องหมายจราจร ซอมแซมทางเทา จัดระเบียบเสนทาง

จักรยาน เสนทางเดินรถภายในมหาวิทยาลัยใหมีความเรียบรอย 

มีโครงการเขตพื้นที่ปลอดภัย (SAFETY ZONE) เปนโครงการที่รวมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน ในการ

ดูแลความปลอดภัย จัดระเบียบการจราจร ปองกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในเกษตรกลางบางเขน มีการ

ควบคุมหาบเรแผงลอย ลอเลื่อนที่ไมไดรับอนุญาต จัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจางใหสามารถตรวจสอบได กรณีมี

ปญหากับนิสิตและบุคลากร ติดต้ังกลองวงจรปด ติดต้ังปายประชาสัมพันธใหนิสิตและบุคลากรระมัดระวังความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในพื้นที่ตางๆ ภายใน มก.  

ในสวนของการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กองยานพาหนะฯ จางเหมาบริการดูแลและทําความ

สะอาดอาคารสถานที่ หองสุขา และบริเวณโดยรอบ จัดหาที่น่ังพักผอนสําหรับนิสิตอานหนังสือ จัดสิ่งอํานวยความ

สะดวกเพื่อการใหบริการหองประชุม สัมมนา อาคารเรียน ตกแตงสถานที่ ปลูกตนไมเกาะกลางถนน กวาดทําความ

สะอาดพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ปรับปรุงภูมิทัศนใหรมรื่นสวยงาม 

  มีโครงการรณรงคการควบคุมกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แบบบูรณาการ โดยเรียนเชิญวิทยากร

จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฝกอบรมใหกับบุคลากรของกองยานพาหนะฯ คณะ สํานัก สถาบัน ระหวาง
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วันที่ 12-14 มิ.ย. 2555 ณ หองประชุมธีระสูตบุตร และดําเนินโครงการในอาคารสถานที่ของสวนกลางที่กอง

ยานพาหนะฯรวมรับผิดชอบ ต้ังแต 12 มิถุนายน-30 กันยายน 2555 รวมระยะเวลา 111 วัน  

  พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมและภูมิทัศนภายในพื้นที่และบริเวณอาคารกิจกรรมนิสิต ใหสะอาดถูก

สุขลักษณะ ตกแตงสถานที่อยางมีสุนทรีย โดยซอมแซมรั้ว ถนน ทางเดินเทา ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบ

สุขาภิบาลใหพรอมใชงานอยางปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ที่เอื้อตอการสนับสนุนการศึกษาของนิสิต 

 อาคารที่ต้ังสถานพยาบาล มีการสรางหลักความปลอดภัยในการทํางาน และการรับบริการ ไดแก มีการจัด

พื้นที่ลาดเอียงสําหรับผูปวยที่มีปญหาการเดิน ตองใชรถเข็น มีการเตรียมอุปกรณเพื่อดับเพลิง มีการจัดการแยกทิ้ง 

การจัดเก็บไปทําลายของขยะติดเช้ือโรค  

 อาคารวิทยพัฒนา เปนที่ต้ังของสํานักงานทรัพยสิน และพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยสิน 

ไดแก โรงอาหารกลาง 1, 2 อาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 มีการจางบริษัทเพื่อใหบริการรักษาความ

ปลอดภัยทุกอาคาร  

 อาคารวิจัยและพัฒนา เปนที่ต้ังของสํานักงานบริการวิชาการ มีระบบความปลอดภัย โดยใชคียการดในการ

เขาอาคาร มีระบบไฟฉุกเฉินกรณีไฟดับ  

 อาคารที่ต้ังศูนยการศึกษานานาชาติ มีการจางเหมาบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําป ดําเนินการจัดซื้อ

เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดพลังงานทดแทนเครื่องปรับอากาศเครื่องเกาในสวนของกิจการหอพักนานาชาติ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-2-1 สถานที่ต้ังจริงของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

สํานักงานอธิการบดีมีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ บริเวณสถานที่

ทํางานและพื้นที่รับผิดชอบ โดย (ซ้ํา 2.3-2-1) 

อาคารสารนิเทศ 50 ป ไดรับความอนุเคราะหจากกองยานพาหนะฯ ในการจัดตกแตงสวนใหสวยงามรอบ

อาคาร และมีเจาหนาที่ดูแลตกแตงสวน นอกจากน้ัน บริเวณสถานที่ทํางานของแตละหนวยงาน มีการตกแตง

สถานที่ใหเหมาะสมกับการทํางาน เชน ตกแตงดวยตนไม และของประดับอื่นๆ ตกแตงดวยตนไมที่ปลูกโดยใชนํ้า 

ประดับไวที่โตะทํางานของบุคลากร เปนตน 

อาคารที่ต้ังกองกิจการนิสิต และพื้นที่ในความรับผิดชอบ มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศน โดยรักษา

ธรรมชาติ ไดแก ตนไม ดอกไมและพื้นหญาไว และตกแตงใหสวยงามอยางสม่ําเสมอ 

อาคารที่ต้ังกองยานพาหนะฯ และพื้นที่ในความรับผิดชอบ กองยานพาหนะฯ เปนหนวยงานหลักที่ดูแลดาน

กายภาพของมหาวิทยาลัย ในการปรับแตง รักษาภูมิทัศน น้ัน กองยานพาหนะฯ มีโครงการเกี่ยวกับการควบคุมและ

ลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น เสียง นํ้าเสีย มีการ

สงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชเทคโนโลยีเพื่อใหเกิดการใชซ้ําหรือหมุนเวียนมาใชใหม 

สงเสริมการปองกันมลพิษต้ังแตจุดกําเนิด เพิ่มศักยภาพการบําบัดนํ้าเสีย การกําจัดขยะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโครงการ 

KU GREEN CAMPUS ประกอบดวย ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม บริการพลังงานทดแทนฟรี สถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 
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จักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพ

และปุยนํ้าชีวภาพ ปุยหมักในสวนสวย คลองสวยนํ้าใส และโรงผลิตกาซ  

  มีการจัดเก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง ดูแลระบบนํ้าเสียในคูคลองโดยใชเครื่องเติมอากาศ กําจัดวัชพืช โดย

พัฒนาปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพที่สะอาดเรียบรอยสวยงาม ถูกสุขลักษณะ 

  จัดสวนในพื้นที่ตางๆ เชน อนุสาวรียสามบูรพาจารย อาคารพุทธเกษตร สวนวรุณาวัน สวนรวมพรรณไม

เกียรติประวัติไทย สวน 100 ปหลวงสุวรรณฯ สวน 60 ป และสวนปาลม เปนตน 

  สงเสริมใหบุคลากร นิสิต ใชรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดสถานที่จอดรถจักรยาน จางเจาหนาที่

รักษาความปลอดภัยดูแลพื้นที่จอดรถจักรยาน และทําเสนทางจักรยาน  

  นอกจากน้ัน ไดรับความรวมมือและสนับสนุนจากบริษัท นงนุชแลนดสเคป แอนด การเดนดีไซน จํากัด   

(คุณกัมพล ตันสัจจา) สนับสนุนตนไม และเจาหนาที่ของสวนนงนุชรวมกับบุคลากรของกองยานพาหนะฯ ในการจัด

สวน ตกแตงสถานที่ ตัดแตงตนไมใหญ ปลูกตนไม เก็บกวาดและทําความสะอาดพื้น  

อาคารที่ต้ังสถานพยาบาล มีการจัดพื้นที่สีเขียวรอบๆ อาคาร 

อาคารวิทยพัฒนา เปนที่ต้ังของสํานักงานทรัพยสิน และพื้นที่ในความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพยสิน ได

มอบหมายบุคลากรใหชวยกันควบคุมดูแลรักษาความสะอาด ตกแตงพื้นที่ใหรมรื่น เปนระเบียบเรียบรอย มีการจัด

สวนหยอมในอาคารที่พักอาศัยบุคลากรซอยพหลโยธิน 45 

อาคารวิจัยและพัฒนา เปนที่ต้ังของสํานักงานบริการวิชาการ มีการปรับแตงสภาพหองประชุมและสถานที่

ทํางานใหสวยงาม สะอาด มีความเปนธรรมชาติ 

อาคารที่ต้ังศูนยการศึกษานานาชาติ มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสอดคลองกับธรรมชาติ เปน

ระเบียบเรียบรอย 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 2.3-2-1 สถานที่ต้ังจริงของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือบุคลากรมีสวนรวม

อยางสม่ําเสมอ 

นอกจากปรับแตงสิ่งแวดลอม ภูมิทัศนของหนวยงานในสวยงามแลว หนวยงานไดจัดพื้นที่สําหรับกิจกรรมที่

เอื้อใหนิสิต บุคลากรมีสวนรวม โดยในสวนหนวยงานที่ต้ังอยูภายในอาคารสารนิเทศ 50 ป มีการจัดพื้นที่สําหรับ

ประชุมบุคลากร ไวสําหรับพูดคุย ติดตามงาน ปรึกษาปญหาในการทํางานและเสนอแนะการทํางานรวมกัน และ

กิจกรรมอื่นๆ ที่สงเสริมการทํางานที่ดีรวมกันภายในหนวยงาน นอกจากน้ัน มีพื้นที่โดยรวมสําหรับจัดกิจกรรม

รวมกันหลายหนวยงาน คือ บริเวณโถงช้ัน 1 ของอาคารสารนิเทศ 50 ป มีหองประชุมรองรับการจัดกิจกรรมสําหรับ

บุคลากรจํานวนมาก (ซ้ํา 2.3-2-1) 

กองกิจการนิสิต มีการจัดพื้นที่สําหรับนิสิตในการจัดกิจกรรม ไดแก หองซอมการแสดง การเลนดนตรี 

รวมทั้งสถานที่แสดงเพื่อสงเสริมใหนิสิตไดมีกิจกรรมรวมกัน 
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กองยานพาหนะฯ มีการจัดพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม ประกอบดวย อาคารพุทธ

เกษตร อาคารจักพันธเพ็ญศิริ อาคารสารนิเทศ 50 ป อาคารหอประชุม อนุสาวรียสามบูรพาจารย  ซึ่งเปนสถานทีท่ี่ใชในการ

จัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาและกิจกรรมอื่นๆ นอกจากน้ัน กองยานพาหนะฯ สนับสนุนหนวยงานตางๆ ในจัดสถานที่ ตกแตง

และประดับไมดอกไมประดับใหสวยงามใหเอื้อตอการจัดกิจกรรม และบริการเผยแพรขอมูลโครงการแกไขปญหาโลกรอน

และลดมลพิษ โดยใหนิสิต บุคลากร หนวยงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานภายนอก ศึกษาดูงานในโครงการวิทยา

เขตสีเขียว 

 สํานักงานบริการวิชาการ มีการจัดพื้นที่บริเวณหนาหองประชุมในการทํากิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู 

และมีหองสนัทนาการที่ใชในการพบปะพูดคุย อานหนังสือพิมพรวมกัน มีหองกาแฟที่ใชในการรับประทานอาหาร

รวมกัน 

 สํานักงานทรัพยสิน มีพื้นที่บริเวณโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ใหบุคลากร/นิสิต ใชสําหรับจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธในเรื่องตางๆ ไดโดยยกเวนคาธรรมเนียมการใชพื้นที่ ดังน้ี  

 - การประชาสัมพันธการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนนิสิต องคการนิสิต และคณะกรรมการบริหารองคการ

นิสิต วิทยาเขตบางเขน  

- การประชาสัมพันธการแขงขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิช่ัน 2 

- การประชาสัมพันธการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการและผูตรวจสอบกิจการของสหกรณออมทรัพย มก. 

- การใชพื้นที่เพื่อทดสอบผลิตภัณฑของนิสิตภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เปนตน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 2.3-2-1 สถานที่ต้ังจริงของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

5. ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ/หรือบุคลากรท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไมตํ่ากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิต บุคลากรที่เกี่ยวของ พบวา ผลการประเมินไมตํ่ากวา 3.51 ทุก

กิจกรรมที่มีการประเมิน โดย (2.3-5-1) 

กองกลาง มีการประเมินผลความพึงพอใจผูเขารวมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ผลการประเมิน

พึงพอใจในภาพรวม 4.27 และประเมินผลความพึงพอใจผูเขารวมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวัน

คลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผลการประเมินพึงพอใจภาพรวม 4.21 

กองการเจาหนาที่ มีการประเมินผลความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก ไดผลการประเมิน 4.18   

กองกิจการนิสิต มีการประเมินผลความพึงพอใจดานภูมิทัศนและสภาพแวดลอมของหนวยงาน ผลการ

ประเมิน 3.79 

กองบริการการศึกษา มีการประเมินผลความพึงพอใจบุคลากรที่เขารวมโครงการเกี่ยวกับการพัฒนา

ทางดานศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก โครงการสรงนํ้าพระและรดนํ้าขอพรผูใหญ เน่ืองในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต 
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วันข้ึนปใหมของไทย ผลการประเมิน 4.38 และโครงการวันพัฒนาและปลูกตนไมของหนวยงาน ผลการประเมิน 

4.55 

กองแผนงาน มีการประเมินผลความพึงพอใจใน 3 โครงการ ผลการประเมิน ดังน้ี 

 - โครงการพัฒนาสุนทรียภาพทางวัฒนธรรม ผลการประเมิน 3.90 

- โครงการสงเสริมความเปนไทย ผลการประเมิน 3.96 คะแนน 

 - โครงการเปลี่ยนออฟฟศใหเปนมิตรกับรางกาย ผลการประเมิน 3.88 

 - โครงการองคกรสวยดวยสีเขียว ผลการประเมิน 4.00 

กองยานพาหนะฯ มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต ผลการประเมิน ในภาพรวม 3.95 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรในโครงการสัมมาทิฐิ ผลการ

ประเมิน 4.30 

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ผลการประเมินในภาพรวม 3.68 

 สํานักงานทรัพยสิน มีการประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากร นิสิตที่มีตอการบริหารจัดการ

ดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก โรงอาหารกลาง 1 และ 2 ผลการประเมิน 3.82 คะแนน 

 ศูนยการศึกษานานาชาติ มีการประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตตอการพัฒนาสุนทรียภาพ 

ผลการประเมิน 4.30 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพทางศิลปะและ

วัฒนธรรมของหนวยงาน 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2554 2555 2554 2555 

2.3 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ ดังน้ี  

สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการหนวยงาน โดยมีการสํารวจภาวะผูนํา

ของผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยใชหลักธรรมาภิบาลมาเปนเกณฑในการสํารวจ ซึ่งมี

วัตถุประสงคเพื่อนําผลการสํารวจมาเปนแนวทางในการพัฒนาหนวยงานตอไป อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการความรู

ในหนวยงาน โดยสํานักงานอธิการบดีไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใน

รอบปการศึกษา 2555 จํานวน 3 โครงการ ไดแก ประสบการณในการปรับปรุงงาน การจัดการความรูในหนวยงาน 

และ การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ  

สําหรับการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน สํานักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เปน

ผูกํากับ ดูแลอยางเปนระบบ ซึ่งองคประกอบของคณะกรรมการจะแตงต้ังมาจากผูบริหารหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี นอกจากน้ันยังมีสํานักงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานที่ใหคําแนะนําเรื่องที่เกี่ยวของใน

สํานักงานอธิการบดีอีกหนวยงานหน่ึงดวย 

ในประเด็นการพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดีมีกองการเจาหนาที่ กํากับ ดูแล ในภาพรวม โดย

ดําเนินการจัดโครงการฝกอบรมใหบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่งหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีก็สงบุคลากร

เขารวมโครงการดวย นอกจากน้ีหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดียังดําเนินการพัฒนาบุคลากรของตนเองตาม

ตําแหนงโดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อใหเขาอบรมตามสมรรถนะของบุคลากรอยางตอเน่ือง 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงช้ี พบวา มี

ผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.60 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 
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ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.60 4.60   

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน และผูบริหาร

ทุกระดับของหนวยงาน 

ขอ  6 7  6   6 4.00 4.00   

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑ 1 ขอ ไดแก 

ขอ 7 คณะกรรมการประจําหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน

อยางเปนรูปธรรม ยังไมมีการดําเนินการ 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู 

ขอ  5 5  5  5  5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ  6 6  6  6 5.00 5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ  6 7  6   6 4.00 4.00  

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑ 1 ขอ ไดแก 

ขอ 7 ยังไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ

พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ

ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานทั้ง

ในประเทศหรือตางประเทศ 

รอย

ละ 

 90.00 95.00  877  94.30  877 94.30 5.00 5.00   

  930  930 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ

สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 

ครั้งตอปการศึกษา 

  5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค

ของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนได

สวนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอที่ 6 น้ัน ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก

ธรรมาภิบาลครบถวนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพทที่ระบุไว ซึ่งสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 

ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา  

 เน่ืองจากสํานักงานอธิการบดีไมสามารถแตงต้ังคณะกรรมการประจําหนวยงานได เน่ืองจากโครงการการ

บริหารงานของสํานักงานอธิการบดี ไมสอดคลองกับขอบังคับ มก. วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ.

2543 (3.1-1-1) สํานักงานอธิการบดี จึงแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เปนประธาน ผูอํานวยการหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีอีก 
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17 หนวยงานเปนกรรมการ และเจาหนาที่จากสํานักงานอธิการบดีเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ (3.1-1-2, 

3.1-1-3) ทําหนาที่บริหารงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดีให

เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ยึดถือระเบียบ/ขอบังคับที่

เกี่ยวของอยางครบถวน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดไว โดยประเมินผลการบริหารงานสะทอน

ผานการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบของการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี (3.1-1-4, 

3.1-1-5) สวนการบริหารงานภายในของบางหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีการแตงต้ังคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน เพื่อบริหารจัดการงานภายในหนวยงาน (3.1-1-6) และมีระเบียบการบริหารงานของหนวยงาน

นอกเหนือจากระเบียบ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย (3.1-1-7) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 ขอบังคับ มก. วาดวยคณะกรรมการประจําหนวยงาน พ.ศ.2543 

3.1-1-2 คําสั่งยกเลิกและแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

3.1-1-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี 

3.1-1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2554 

3.1-1-5 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) หนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 

3.1-1-6 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประจําหนวยงาน (สํานักงานทรัพยสิน, สํานักการกีฬา, กอง

กิจการนิสิต) 

3.1-1-7 ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงาน (ศูนยวิชาบูรณาการฯ, สํานักงานตรวจสอบภายใน) 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

 ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถายทอดไปยังบุคลากรผานการประชุมบุคลากรใน

หนวยงาน/โครงการสัมมาทิฐิ ของหนวยงาน (3.1-2-1) มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานที่สอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตรสํานักงานอธิการบดี (ซ้ํา 1.1-3-5) และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบโดยทั่วถึงกัน (ซ้ํา 

1.1-2-3) นอกจากน้ัน ในการบริหารงานไดนําขอมูลสารสนเทศที่มีอยูของหนวยงานมาเปนฐานในการปฏิบัติงาน

และพัฒนางาน โดย สํานักงานอธิการบดี มีฐานขอมูลที่ผูบริหารนํามาใชในการปฏิบัติงาน คือ (3.1-2-2) 

 1) ฐานขอมูลดานการเรียนการสอน 

  - ฐานขอมูลรายวิชา/หลักสูตร 

  - ฐานขอมูล มคอ. 

  - ฐานขอมูลการเสนอผลงานการจัดประชุมทางวิชาการของมก. 

  - ฐานขอมูลการสมัครอบรมออนไลนของอาจารยมก. 

  - ฐานขอมูลสหกิจศึกษา 

 2) ฐานขอมูลดานบุคคล 
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  - ฐานขอมูลบุคลากร 

  - ฐานขอมูลผูเช่ียวชาญที่ปฏิบัติงานภายในมก. 

 3) ฐานขอมูลดานการเงิน 

  - ฐานขอมูลดานการเงิน 

  - ฐานขอมูลลูกหน้ีเงินยืม 

  - ฐานขอมูลทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

  - ฐานขอมูลรายไดคาใชจายของหนวยงาน 

 4) ฐานขอมูลดานการบริหารจัดการ 

  - ฐานขอมูลความรวมมือระหวางประเทศ 

  - ฐานขอมูลกระบวนการสรางคุณคา 

  - ฐานขอมูลการจัดการความรู 

  - ฐานขอมูลโครงการพัฒนาวิชาการ 

  - ฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-2-1 รายงานการประชุม/เอกสาร ที่แสดงถึงการถายทอดวิสัยทัศนและทิศทางการดําเนินงาน

ของผูบริหารหนวยงาน 

3.1-2-2 ฐานขอมูลของหนวยงาน (กองวิเทศสัมพันธ, กองบริการการศึกษา, กองคลัง, สนง.บริกา

รวิชาการ) 

(ซ้ํา) 1.1-2-3 รายงานการประชุมหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (หัวขอที่เกี่ยวกับการเผยแพร

แผนยุทธศาสตรใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ) 

(ซ้ํา) 1.1-3-5 แผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติราชการหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 

3. ผูบริหารมกีารกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสาร

แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

 ผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเผยแพรแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานใหบุคลากรไดรับ

ทราบโดยทั่วถึงกัน เพื่อใหบุคลากรคํานึงถึงปฏิบัติงานอยางมีเปาหมายรวมกัน (ซ้ํา 1.1-2-3) และมีการกํากับติดตาม

ผลการดําเนินงานในรูปแบบของการใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน และ 12 

เดือน (ซ้ํา 1.1-6-1, ซ้ํา 1.1-6-4, ซ้ํา 1.1-6-5) ภายหลังจากหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดรับรายงานผล

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 จากสํานักงานอธิการบดี แลว ผูบริหารได

แจงผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 ใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบรวมกัน (ซ้ํา 1.1-7-1) 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 1.1-2-3 รายงานการประชุมหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (หัวขอที่เกี่ยวกับการเผยแพร

แผนยุทธศาสตรใหบุคลากรในหนวยงานไดรับทราบ) 

(ซ้ํา) 1.1-6-1 บันทึกขอความใหจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

(ซ้ํา) 1.1-6-4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบติัราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

(ซ้ํา) 1.1-6-5 ขอจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2555 

(ซ้ํา) 1.1-7-1 รายงานการประชุม/บันทึกชวยจําหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (หัวขอที่เกี่ยวกับ

การนําผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ไปพิจารณารวมกัน) 

4.ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจ

แกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 

 ผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจ โดยจัดการประชุมบุคลากรเพื่อติดตามการดําเนินงานรวมกัน เสนอแนะวิธีการ

ทํางาน หรือแนวทางแกปญหาที่เกิดข้ึนในการทํางาน (3.1-4-1) โดยหนวยงานจัดประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อสื่อสาร

และทําความเขาใจรวมกัน มีการสลับตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานแทนกันได 

นอกจากน้ี ในสวนของการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน ในบางชุดคณะกรรมการ หรือ

คณะทํางาน ไดมอบหมายใหบุคลากรหมุนเวียนกันเปนประธานเพื่อฝกการเปนผูนําการวางแผนและการติดตามงาน 

(3.1-4-2) แตงต้ังคณะทํางานชุดตางๆ ข้ึนภายในหนวยงาน เพื่อใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการ (3.1-4-

3) แตงต้ังผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการในกรณีไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ แตงต้ังผูชวยผูอํานวยการใหชวย

กํากับดูและ และกลั่นกรองงานตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย และเปนที่ปรึกษาหัวหนางานใหภารกิจตางๆ สําเร็จ

ลุลวงไปดวยดี (3.1-4-4) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-4-1 รายงานการประชุม/บันทึกชวยจํา (หัวขอที่เกี่ยวกับการรวมกันเสนอแนะวิธีการทํางาน 

หรือแนวทางแกปญหาในการทํางานของหนวยงาน) 

3.1-4-2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน (สํานักงานประกันคุณภาพ ชุดที่มีการหมุนเวียน

บุคลากรเปนประธาน) 

3.1-4-3 คําสั่งคณะกรรมการบริหารแผนพัฒนากองแผนงาน ที่ 7/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางาน 

(กองแผนงาน) 

3.1-4-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยแตงต้ังผูรักษาราชการแทน และคําสั่งแตงต้ังผูชวยผูอํานวยการกองการ

เจาหนาที่ (กองการเจาหนาที่) 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555                                                                            89 

 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

 ผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีการถายทอดความรูใหบุคลากรจากการประชุมรวมกับ

บุคลากรเพื่อใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการทํางาน (ซ้ํา 3.1-4-1) มีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานไวเปน

แนวทางสําหรับบุคลากรในการดําเนินการ (3.1-5-1) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานดวยการสงบุคลากร

เขารับการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เชน อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุม เปนตน (3.1-5-2) มีการสํารวจความ

ตองการพัฒนาตนเองของบุคลากร และจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร (3.1-5-3) นอกจากน้ี สํานักงานอธิการบดียัง

จัดการถายทอดความรูจากผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ในรูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน โดยถายทอดความรูจากผูอํานวยการสถานพยาบาล และทีมงานจาก

สถานพยาบาล เกี่ยวกับการปรับปรุงงานของสถานพยาบาล เพื่อใหบุคลากรที่เขารวมโครงการไดมีแนวคิดที่จะ

ปรับปรุงงาน และนําแนวทางจากที่วิทยากรใชปรับปรุงงานและประสบผลสําเร็จไดจริงไปปรับปรุงวิธีการทํางานของ

หนวยงาน (3.1-5-4) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-5-1 คูมือปฏิบัติงาน 

3.1-5-2 แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ 

3.1-5-3 ขอมูลแบบฟอรมการวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2553-2556 (กองบริการการศึกษา) 

3.1-5-4 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน 

(ซ้ํา) 3.1-4-1 รายงานการประชุม/บันทึกชวยจํา (หัวขอที่เกี่ยวกับการรวมกันเสนอแนะวิธีการทํางาน 

หรือแนวทางแกปญหาในการทํางานของหนวยงาน) 

 6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 ผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 องคประกอบ 

โดยการประเมินภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีตามหลักธรรมาภิบาลจากบุคลากรใน

หนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 พบวา บุคลากรจํานวน 975 คน มีความคิดเห็นวา 

ผูบริหารทั้ง 17 หนวยงาน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก คาเฉลี่ย ในภาพรวม 3.76 และเมื่อ

พิจารณารายดาน พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นวา ผูบริหารทั้ง 17 หนวยงาน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ทั้ง 10 องคประกอบ ในระดับมาก เชนเดียวกัน (3.1-6-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-6-1 รายงานผลการประเมินภาวะผูนําตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 
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7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

 สํานักงานอธิการบดียังไมมีการดําเนินงานตามเกณฑน้ี 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3 

คะแนน 

4 

คะแนน 

4 

คะแนน 

6 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3 

คะแนน 

4 

คะแนน 

4 

คะแนน 

6 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑ 1 ขอ ไดแก 

ขอ 7 คณะกรรมการประจําหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม ยังไมมีการดําเนินการ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม

ประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง 

(tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงาน 

สํานักงานอธิการบดีจัดทําแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2555 (3.2-1-1) โดยในรอบป

การศึกษา 2555 กําหนดจัดโครงการเกี่ยวกับการจัดการความรู จํานวน 3 โครงการ โดยกําหนดวัตถุประสงค 

กลุมเปาหมาย และคํานึงถึงความสอดคลองกับแผนกลยุทธของสํานักงานอธิการบดี ไดแก 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน (กลยุทธที่ 3 การสนับสนุนการ

บริหารจัดการทั่วไป เปาประสงคที่ I.2 กระบวนการการทํางานที่มีประสิทธิภาพ) 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูในหนวยงาน (กลยุทธที่ 3 การสนับสนุนการบริหาร

จัดการทั่วไป เปาประสงคที่ L.2 การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (กลยุทธที่ 3 การสนับสนุน

การบริหารจัดการทั่วไป เปาประสงคที่ I.2 กระบวนการการทํางานที่มีประสิทธิภาพ)   

โดยทั้ง 3 โครงการ ไดดําเนินการเรียบรอยแลว สํานักงานอธิการบดีไดรวบรวมความรูที่ไดจากการจัดการ

ความรูแตละโครงการจัดทําเปนรายงานผลการประเมินโครงการ สงใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี เพือ่

เปนความรูในการปฏิบัติงานของบุคลากรตอไป (ซ้ํา 3.1-5-4, 3.2-1-2, 3.2-1-3) 

นอกจากน้ี หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการจัดการความรูข้ึนภายในหนวยงาน โดยเปน

ความรูที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน เชน (3.2-1-4, 3.2-1-5) 

กองกิจการนิสิต จัดการความรู เรื่อง การใหบริการอยางมีความสุข และข้ันตอนการดําเนินงานเกี่ยวกับ

การเงนิและการจัดซื้อจัดจาง 

กองการเจาหนาที่ จัดการความรู เรื่อง คูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานของทุก

งาน ระบุระยะการปฏิบัติงานกํากับไว  
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กองแผนงาน จัดการความรูเกี่ยวกับการถายทอดองคความรูของบุคลากรที่จะเกษียณอายุ และพัฒนา

กระบวนการเรียนรูใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

กองวิเทศสัมพันธ จัดการความรูเกี่ยวกับการดําเนินงานการขอตรวจลงตรา (VISA) การขอใบอนุญาตการ

ทํางาน (Work Permit)  

กองยานพาหนะฯ จัดการความรูเกี่ยวกับการใหบริการที่มุงผลสัมฤทธ์ิ และคุณธรรมจริยธรรมการใหบริการ 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ จัดการความรู เรื่อง แนวปฏิบัติดานการเงินและพัสดุของหนวยงาน และระบบการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

สถานพยาบาล จัดการความรูเกี่ยวกับการบริการตรวจรักษา  

สํานักงานตรวจสอบภายใน จัดการความรู เรื่อง การตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนของหนวยงานในมก.    

สํานักงานกฎหมาย จัดการความรูเกี่ยวกับงานดานการสอบสวนใหกับนิติกรและผูปฏิบัติงานดานกฎหมายของมก. 

สํานักงานประกันคุณภาพ จัดการความรู เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของเลขานุการคณะผูประเมิน 

สํานักงานทรัพยสิน จัดการความรูในประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถในการสรางรายได

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 แผนการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 

3.2-1-2 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูในหนวยงาน 

3.2-1-3 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสู

การปฏิบัติ 

3.2-1-4 แผนการจัดการความรูของหนวยงาน  

3.2-1-5 แบบเก็บการบริหารจัดการ 1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

(ซ้ํา) 3.1-5-4 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตาม

ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

ในแผนการจัดการความรู ไดกําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทกัษะในการปฏิบัติงานไวอยาง

ชัดเจน โดย (ซ้ํา 3.2-1-1) 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน กลุมเปาหมาย คือ บุคลากรสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูในหนวยงาน กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร 

คณะกรรมการ คณะทํางาน หรือผูรับผิดชอบการจัดการความรูของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ กลุมเปาหมาย คือ ผูบริหาร 

หรือผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับแผนของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
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ในสวนของการจัดการความรูภายในหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดกลุมเปาหมายที่จะ

พัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน โดยสวนใหญ การจัดการความรูที่หนวยงานดําเนินการจัด

ใหกับกลุมผูปฏิบัติงาน (ซ้ํา 3.2-1-4, ซ้ํา 3.2-1-5)    

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 3.2-1-4 แผนการจัดการความรูของหนวยงาน  

(ซ้ํา) 3.2-1-5 แบบเก็บการบริหารจัดการ 1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) 

เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

วิธีการจัดการความรูของสํานักงานอธิการบดีทั้ง 3 โครงการ เปนลักษณะการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรู

ความรู ทักษะจากผูมีประสบการณ โดย (3.2-3.1, ซ้ํา 3.1-5-4, ซ้ํา 3.2-1-2, ซ้ํา 3.2-1-3) 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน วิทยากร คือ ผูอํานวยการ

สถานพยาบาล และทีมงานจากสถานพยาบาล มก.  

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูในหนวยงาน วิทยากร คือ ดร.พัทธนันท หรรษา

ภิรมยโชค อาจารยจากคณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มก.วิทยาเขตกําแพงแสน และ 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ วิทยากร คือ รศ.ดร.นพ. 

ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อาจารยจากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เมื่อจัดการความรูในแตละโครงการเรียบรอยแลว สํานักงานอธิการบดีไดรวบรวมความรูที่ไดเพื่อเปนแนว

ปฏิบัติที่ดีใหบุคลากรหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดนําไปปรับใชกับการปฏิบัติงาน และเผยแพรความรูที่ได

จากการจัดการความรูไปยังหนวยงานในรูปแบบของเอกสารรายงานการประเมิน (ซ้ํา 3.1-5-4, ซ้ํา 3.2-1-2, ซ้ํา 3.2-

1-3) และนําข้ึนเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี www.psdb.ku.ac.th หัวขอ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

สวนการจัดการความรูภายในหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการในรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู การอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน การพูดคุยสนทนาบอกเลา (ปากตอปาก) และใชระบบพี่

เลี้ยงสําหรับสอนงานบุคลากรใหม หลังจากน้ัน มีการรวบรวมความรู และแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อใชกับการปฏิบัติงาน

และเผยแพรสูบุคลากรกลุมเปาหมายในรูปแบบของเอกสารเผยแพร ทั้งรายงานผล เอกสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ

ตางๆ จดหมายขาว เปนตน และนําความรูเผยแพรทางเว็บไซตของหนวยงาน ผานระบบอินทราเน็ตในหนวยงาน 

จัดเก็บในหัวขอ “มุม KM คลังปญญา” จัดทําฐานขอมูล KM (3.2-3-2, ซ้ํา 3.2-1-5)   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-3-1 ผลการจัดการความรู สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 

3.2-3-2 ผลการจัดการความรูของหนวยงาน  

(ซ้ํา) 3.1-5-4 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 3.2-1-2 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูในหนวยงาน 

(ซ้ํา) 3.2-1-3 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสู

การปฏิบัติ 

(ซ้ํา) 3.2-1-5 แบบเก็บการบริหารจัดการ 1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

 4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร 

(explicit knowledge) 

การเผยแพรความรูที่ไดจากการจัดการความรูตามแผนการจัดการความรู ในรอบปการศึกษา 2555 น้ัน 

สํานักงานอธิการบดีรวบรวมความรูและแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพรเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบของรายงานผล

การประเมินโครงการ ทั้ง 3 โครงการ (ซ้ํา 3.1-5-4, ซ้ํา 3.2-1-2, ซ้ํา 3.2-1-3) โดยสงบันทึกรายงานผลการประเมิน

โครงการแจงหนวยงานเพื่อทราบ (3.2-4-1) และนําข้ึนเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี www.psdb.ku.ac.th หัวขอ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในสวนของการจัดการภายในหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีการรวบรวมความรู และแนวปฏิบัติที่ดี

เพื่อใชกับการปฏิบัติงานและเผยแพรสูบุคลากรกลุมเปาหมายเปนลายลักษณอักษรเชนเดียวกัน ในรูปแบบของ

รายงานผล เอกสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพตางๆ จดหมายขาว เปนตน (3.2-4-2) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-4-1 บันทึกขอความสงรายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู สํานักงานอธิการบดี 

3.2-4-2 เอกสารความรูที่ไดจากการจัดการความรูของหนวยงาน  

(ซ้ํา) 3.1-5-4 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน 

(ซ้ํา) 3.2-1-2 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูในหนวยงาน 

(ซ้ํา) 3.2-1-3 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรือ่ง การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปน 

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge)  

ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

ภายหลังจากเผยแพรความรูและแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการจัดการความรูแลว สํานักงานอธิการบดีได

ติดตามผลการนําความรูและแนวปฏิบัติที่ดีไปใชประโยชน ซึ่งรอบปการศึกษา 2555 ไดติดตามผลการนําความรูจาก

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน ไปใชประโยชน โดยประเมินการนําความรูไปใช

ประโยชนจากบุคลากรที่เขารวมโครงการ เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 และ

รวบรวมผลการนําความรูไปใชประโยชน พบวา บุคลากรที่เขารวมโครงการแกปญหา/ปรับปรุงการทํางาน โดยใช

การเรียบลําดับงานที่ตองแกไข/ปรับปรุงตามลําดับกอนหลัง ใชการลดข้ันตอนในการทํางาน ปรับปรุงงานโดยใช
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วงจร PDCA ในการทํางาน ขอคําแนะนําจากผูบริหาร/ผูมีประสบการณในการทํางานมากกวา และเปลี่ยนลําดับ

ข้ันตอนการทํางานใหงายข้ึน (3.2-5-1) 

ในการนําความรูและแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรูภายในหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมา

ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง พบวา (3.2-5-2, 3.2-5-3) 

สถานพยาบาล ฝายตางๆ ของสถานพยาบาลนําความรูจากการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน คือ 

- ฝายบริหาร นําความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเขา-ออก ไปใชปฏิบัติงาน 

- ฝายเภสัชกรรม นําความรูเรื่องการใชยาเทคนิคพิเศษ ไปใชกับเอกสารชวยในการใชยาของผูปวย  

- ฝายการพยาบาล นําเทคนิคปลอดเช้ือ ไปใชในการทํางาน 

- ฝายการแพทย นําเทคนิค LEAN ไปใชในการทํางาน 

- ฝายทันตกรรม นําความรูและเทคนิคการผสมปูนและเทแบบพิมพฟน ไปใชในการปฏิบัติงาน                                                                              

สํานักงานตรวจสอบภายใน จากการจัดการความรู เรื่อง การตรวจสอบการใชจายเงินกองทุนของหนวยงาน

ในมก. สํานักงานตรวจสอบนําแนวการตรวจสอบฯ (Audit Program) ไปใชจริงกับการตรวจสอบการใชจาย

เงินกองทุนของหนวยงานในมก. 

สํานักงานประกันคุณภาพ นําความรูจากการจัดการความรู ไปใชประโยชน คือ 

- ความรู เรื่อง การใชระบบสมรรถนะ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน มาใชกําหนดความสามารถหลัก

ของงานตามภารกิจ 

- ความรู เรื่อง วิธีการในการบริหารบุคคล มาใชในงานอยางมีประสิทธิภาพ 

- ความรู เรื่อง ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน และความรู เรื่อง แบบฟอรมการ

ประเมินคุณภาพภายภายใน มาใชตอบคําถาม และเปนแนวทางในการทําหนาที่กรรมการและเลขานุการประเมิน

คุณภาพภายใน 

สํานักงานทรัพยสิน จากการจัดการความรู เรื่อง การบริหารจัดการตลาด สํานักงานทรัพยสินไดนําความรูที่

ไดไปจัดงาน “เกษตรแฟรเพื่อมูลนิธีจุฬาภรณ” ซึ่งจัดงานเปนครั้งแรก 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-5-1 รายงานการติดตามการนําความรูไปใชประโยชนจากโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 

ประสบการณในการปรับปรุงงาน 

3.2-5-3 เอกสาร/ขอมูล การนําความรูและแนวปฏิบัติที่ดีจากการจัดการความรูไปใชประโยชน 

(ซ้ํา) 3.2-3-2 ผลการจัดการความรูของหนวยงาน  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และ

ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของหนวยงาน ตัวอยางเชน 

-   ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที)่ 

-   ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 

-   ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

-   ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การใหบริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-   ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

-  อื่นๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

  3. มีการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

  4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนท่ี

รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สํานักงานอธิการบดีมีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ระดับ ไดแก  

ระดับสํานักงานอธิการบดี มีผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนประธาน ผูอํานวยการหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดี 17 หนวยงาน เปนกรรมการฯ มีหนาที่ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและแนว

ทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ วิเคราะห ระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง 

จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักงาน

อธิการบดี (ซ้ํา 3.1-1-3)  

ระดับหนวยงาน มีผูอํานวยการแตละหนวยงานเปนประธาน และบุคลากรในหนวยงานเปนกรรมการฯ

มีหนาที่ดําเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ วิเคราะห 

ระบุความเสี่ยง ปจจัยเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงติดตาม ประเมินผล

และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน (3.3-1-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 

(ซ้ํา) 3.1-1-3 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี 

  2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท

ของหนวยงาน ตัวอยางเชน 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรอืกลยุทธของหนวยงาน 
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- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การใหบริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

- อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงานไดวิเคราะห ระบุความ

เสี่ยงและปจจัยเสี่ยง ที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจของหนวยงาน ที่ครอบคลุมความเสี่ยง

ยุทธศาสตร ความเสี่ยงตามภารกิจหลัก ดานการบริหาร ดานการเงินบัญชี ดานการบริหารงานบุคคล ดานพัสดุ ดาน

สารสนเทศ ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติและดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ซึ่งเปนการบริหารความเสี่ยงตาม

คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มก. (3.3-2-1) Shopping Risks 9 ดาน (3.3-2-2) และตามนโยบายที่

มหาวิทยาลัยฯ กําหนดฯ ซึ่งในแตละดานไดคํานึงความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก มีการ

ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยง โดยนําความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือ

สูงมากมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน และจัดสงใหสํานักงานอธิการบดี 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสํานักงานอธิการบดีไดวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่ยังคง

เหลืออยูตามแผนบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงาน โดยพิจารณาจากผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจสงผลตอ

การบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของสํานักงานอธิการบดีเปนสําคัญ พบวา ความเสี่ยงสวนใหญเปนความเสี่ยงใน

ระดับหนวยงาน ซึ่งหนวยงานสามารถจัดการความเสี่ยงได และไมมีผลกระทบตอบรรลุผลสําเร็จในภาพรวมของ

สํานักงานอธิการบดีในระดับสูง ยกเวน ความเสี่ยงของโครงการที่มีงบลงทุนต้ังแต 1 ลานบาทข้ึนไป และความเสี่ยง

ดานภัยพิบัติทางธรรมชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (3.3-2-3, 3.3-2-4) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ไดพิจารณาความเสี่ยงของโครงการที่มีงบลงทุนต้ังแต 1 ลานบาทข้ึน

ไป และความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ดังน้ี  

ความเสี่ยงในโครงการที่มีงบลงทุนต้ังแต 1 ลานบาทข้ึนไป โดยกองแผนงานไดวิเคราะหความเสี่ยงตาม

หลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่สําคัญสงสํานักงบประมาณ ซึ่งโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความ

เสี่ยงอยูในเกณฑที่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และไมสงผลกระทบตองบประมาณ ความตองการของผูมีสวนได

สวนเสีย และช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ทําใหมหาวิทยาลัยฯ สามารถจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป ได

อยางถูกตองและไดรับงบประมาณเปนไปตามแผนงาน/โครงการ ที่กําหนด 

ความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นวา

ความเสี่ยงดังกลาวถาเกดิข้ึนจะสงผลกระทบตอการมาปฏิบัติงานของบุคลากร ไมสามารถใหบริการแกนิสิตและผูมี

สวนไดสวนเสีย ตลอดจนความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของนิสิต บุคลากรและทรัพยสินของทางราชการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจาณาแลวความเสี่ยงดานภัยพิบัติทางธรรมชาติและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินเปนความเสี่ยงในระดับสูง จะตองนํามาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี เพื่อชวยให
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มหาวิทยาลัยฯ สามารถรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินที่ไมคาดคิด และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดข้ึนทํา

ใหกระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการไดอยางปกติหรือตามระดับการ

ใหบริการที่กําหนดไดในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมอบหมายใหกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ เปน

ผูรับผิดชอบดําเนินการจัดการความเสี่ยง โดยจัดทําแผนดํารงความตอเน่ืองตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (Business 

Continuity Plan) ที่ไดรับความเห็นชอบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ และไดกําหนด

มาตรการจัดการความเสี่ยง พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบตามแผนฯ โดยดําเนินการจัดการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 

30 ก.ย. 2555 (3.3-2-5, 3.3-2-6, 3.3-2-7) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-2-1 คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร 

3.3-2-2 Shopping Risks 9 ดาน 

3.3-2-3 แบบประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี 

ประจําป 2555 

3.3-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2555 

3.3-2-5 แผนดํารงความตอเน่ืองตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ (Business Continuity Plan) 

3.3-2-6 แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ประจําป 2555 

3.3-2-7 ผลดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ประจําป 2555 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดีใชชองทางการ

ติดตามโดย สํานักงานตรวจสอบภายในซึ่งไดดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของ

มหาวิทยาลัย เมือ่วันที่ 3 กันยายน และ 17 ตุลาคม 2555 ซึ่งเปนการลดความซ้ําซอนของการดําเนินงาน (3.3-5-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.3-5-1 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2555 ระดับคณะ สถาบัน 

สํานัก วิทยาเขตบางเขน 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีองคประกอบของคณะกรรมการชุดเดียวกับคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง ไดหารือเรื่องผลการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในที่ประชุมวาระอื่นๆ มาใช

เปนขอมูลในการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการในรอบปถัดไป (ซ้ํา 1.1-6-2) 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ซ้ํา 1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2555 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ขอ 4 ขอ 6 ขอ 3 

คะแนน 

3 

คะแนน 

5 

คะแนน 

6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

 ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ขอ 4 ขอ 6 ขอ 3 

คะแนน 

3 

คะแนน 

5 

คะแนน 

6 ขอ บรรล ุ 6 ขอ 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  6 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสขุภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยาง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

มีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของ 

  5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

การพัฒนาบุคลากรของมก.มีกองการเจาหนาที่รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานซึ่งรวมถึงสํานักงาน

อธิการบดีดวย โดยมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนด 

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย และจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัยใหกับหนวยงาน ประกอบกับ การกําหนดอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของสํานักงาน

อธิการบดี เปนหนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของสํานักงาน

อธิการบดี โดยกองแผนงาน ไดวิเคราะหวางแผนอัตรากําลังในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยและดูแลกรอบอัตรากําลัง  

ซึ่งรวมทั้งสํานักงานอธิการบดี (3.4-1-1)  

โดยกองการเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบในการสรรหาบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายไดในหนวยงานที่สังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามกรอบอัตรากําลังที่คณะกรรมการฯ ทั้ง 2 

คณะกรรมการจัดสรรให  มีการกําหนดแผนในการสรรหาบุคคล ต้ังแตประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก 

กําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ระยะเวลาการรับสมัครจนถึงประกาศผลการคัดเลือก และการมารายงาน

ตัว ซึ่งไดปฏิบัติงานตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด (3.4-1-2) 

เมื่อไดรับบุคลากรเขามาบรรจุตามกระบวนการสรรหาแลวก็จะเขาสูกระบวนการพัฒนา ซึ่งกองการ

เจาหนาที่ดําเนินการในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหทุกหนวยงานวางแผนพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนและชวยวิชาการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 ตามหนังสือเลขที่ ศธ.0513..10103/ว.655 

(3.4-1-3) เมื่อหนวยงานตางๆ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป พ.ศ. 2553 – 2556 นําเสนอมหาวิทยาลัย แลว

กองการเจาหนาที่จะรวบรวมจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ม.ก. ซึ่งมีทั้งโครงการ

ฝกอบรมและกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  ในสวนของการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และวิจัยดวย และดําเนินการ

จัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน 

ในสวนของการจัดทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการไมไดจัดทําแผนการบริหารและ

พัฒนาบุคลากรในภาพรวม แตหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการเองจากการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษในรูปแบบที่แตกตางกัน ดังน้ี (3.4-1-4, 3.4-1-5) 

กองกลาง มีการสํารวจอัตรากําลังที่เหมาะสมกับภารกิจ และจัดทําเปนแผนอัตรากําลัง 
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กองการเจาหนาที่ มีการวิเคราะหภาระงาน ปริมาณงานเพื่อกําหนดอัตรากําลังบุคลากรในหนวยงาน มีการ

ประเมินผลการทํางานของบุคลากรประกอบกับสมรรถนะหลักเพื่อจดัทําแผนพัฒนาบุคลากร 

กองคลัง มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส วิกฤติ และนําขอมูลมาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

กองบริการการศึกษา มีการสํารวจความตองการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและใชเปนแนวทางในการ

จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะทั้ง 5 คือ การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน การบริการที่ดี การสั่งสมความ

เช่ียวชาญในงานอาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และการทํางานเปนทีม และสํารวจความตองการพัฒนาศักยภาพการใช

ภาษาอังกฤษของบุคลากร 

กองแผนงาน จัดทํารางแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานโดยต้ังคณะทํางานพัฒนาบุคลากรข้ึน และ

รวมกันวิเคราะหขอมูลจากแผนบริหารอัตรากําลัง แผนการพัฒนาทักษะของบุคลากร 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ ใหบุคลากรประเมินตนเองตามสมรรถนะและนําไปกําหนดเปนแผนพัฒนาบุคลากร 

สถานพยาบาล มีการวิเคราะหจุดออนจุดแข็งตามหลัก SWOT Analysis และจัดทําแผนกลยุทธตาม

แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

สํานักงานตรวจสอบภายใน ใหบุคลากรทบทวนและประเมินความรูที่จําเปนตองพัฒนาตามสมรรถนะของ

บุคลากรและจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร 

สํานักงานประกันคุณภาพ วิเคราะหขอมูลอัตรากําลัง สถิติการเขาออกของบุคลากร แผนพัฒนาบุคลากร 4 

ป และระบบการประเมินสมรรถนะและจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล แบงออกเปน 4 ดาน คือ ทกัษะในการ

ปฏิบัติงาน ทักษะในการประกันคุณภาพ ทักษะทางคอมพิวเตอร และความรูที่สนใจ 

สํานักงานทรัพยสิน มีการสํารวจความตองการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องตน แตยังไมมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรเปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน 

ศูนยการศึกษานานาชาติ มีการสํารวจความตองการในการฝกอบรมของบุคลากรเพื่อใหบุคลากรไดรับการ

พัฒนาที่เหมาะสมตามตําแหนงงาน  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 แผนอัตรากําลัง 4 ป กองการเจาหนาที ่

3.4-1-2 แผนการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย (กองการเจาหนาที่) 

3.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ มก. 

3.4-1-4 เอกสารแสดงการการวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน 

3.4-1-5 แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

เมื่อหนวยงานมีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรแลว ไดใชแผนดังกลาวเปนแนวทางในการบริหารและ

พัฒนาบุคลากร โดยยึดถือตามระเบียบการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (3.4-2-1, ซ้ํา 3.1-5-2)  
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-2-1 ประกาศสภามก.เรื่องขอบังคับมก.วาดวยการบริหารงานบุคคล 

(ซ้ํา) 3.1-5-2 แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

สํานักงานอธิการบดีมีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี สรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ไดแก (3.4-3-1) 

- โครงการตรวจสุขภาพประจําป โดยสถานพยาบาลเปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน 

- ประกันสุขภาพกลุมสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 

- กองทุนสวัสดิการบุคลากร มก. โดยกองการเจาหนาที่เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน 

- กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร โดยกองการเจาหนาที่เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงาน 

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กส.มก. 

- กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กสจ. 

- ประกันสังคม 

- ช.พ.ค./ช.พ.ส. 

- สหกรณออมทรัพยมก. สําหรับสวัสดิการดานการเงิน 

- มีศูนยออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. และสระวายนํ้าจุฬาภรณวลัยลักษณไวบริการบุคลากรมก. 

- มีรถโดยสารสวัสดิการใหกับบุคลากรโดยไมเก็บคาโดยสาร 

- การปรับปรุงทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานใหมีความสะอาดเรียบรอย เหมาะสมกับตอ

การปฏิบัติงาน โดยกองยานพาหนะฯ เปนหนวยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย สําหรับ

ระดับหนวยงาน มีการปรับปรุงทัศนียภาพ ทําความสะอาดรวมกันเปนประจําทุกปจากโครงการวันพัฒนาและปลูก

ตนไม มก. (ซ้ํา 2.3-1-3) มีการประดับตกแตงสถานที่ทํางานใหมีบรรยากาศที่นาอยู สรางบรรยากาศของความสุขใน

การทํางาน (ซ้ํา 2.3-2-1) 

ฯลฯ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-3-1 ขอมูลสวัสดิการสําหรับบุคลากรในมก. 

(ซ้ํา) 2.3-1-3 โครงการวันพัฒนาและปลูกตนไมมหาวิทยาลัย (กองยานพาหนะฯ) 

(ซ้ํา) 2.3-2-1 สถานที่ต้ังจริงของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
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4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

ภายหลังจากบุคลากรไดพัฒนาความรูและทักษะจากการเขารวมโครงการอบรมสัมมนาตางๆ มีการติดตาม

ผลการนําความรูไปใชในการปฏิบัติงาน โดย (3.4-4-1) 

กองการเจาหนาที่ มีการติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงาน โดยสง

แบบประเมินใหผูบังคับบัญชาช้ันตนกรอกผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากเขารับการพัฒนา  

กองคลัง มีการติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงานจากผลการ

ปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหบุคลากรเสนอความคิดเห็นที่เกี่ยวของในที่ประชุมได 

กองบริการการศึกษา มีการติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนาไปใชในการปฏิบัติงานผาน

การประชุมบุคลากร 

กองแผนงาน ใหบุคลากรที่เขารับการพัฒนามาถายทอดความรูใหกับบุคลากรในหนวยงานผานโครงการการ

จัดการความรูของหนวยงานเพื่อใหบุคลากรทุกคนไดนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

กองยานพาหนะฯ ใหบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาสรุปผลการที่ไดรับจากการอบรม หรือเรียนรูมาแจงใหที่

ประชุมหนวยงาน เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

สถานพยาบาล ติดตามงานโดยใชการมอบหมายงานตามความรูและทักษะที่ไดพัฒนาไป เชน บุคลากรไดรับ

ความรูเรื่อง ทักษะการปรับปรุงงาน ก็จะมอบหมายงานใหทําการปรับปรุงงานระดับฝาย หรือระดับบุคคล เปนตน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ติดตามการนําความรูไปใชประโยชนจากผลสําเร็จของงานที่บุคลากรไดรับมอบหมาย 

สํานักงานกฎหมาย ใหบุคลากรที่เขารับการพัฒนารายงานความรู ทักษะและประสบการณที่ไดใหบุคลากร

ทุกคนในหนวยงานรับทราบ เพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติงานรวมกัน และเพื่อแลกเปลี่ยน ถายทอดความรูสู

บุคลากรอื่นๆ ในหนวยงาน 

สํานักงานประกันคุณภาพ ใชแบบติดตามการนําความรูไปใชประโยชน โดยมีการประเมินตนเองหลังจาก

เขาอบรม 3-5 เดือน หลังจากน้ันมีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาระดับตน 

สํานักงานทรัพยสิน ใหบุคลากรที่รับการพัฒนาความรูและทักษะถายทอดความรูที่ไดรับใหบุคลากรภายใน

หนวยงานเพื่อนําไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-4-1 ขอมูลการติดตามการนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

สํานักงานอธิการบดีไดจัดการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร 

สํานักงานอธิการบดี เรื่อง ความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 และไดเผยแพรขอมูล

เกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากรไปยังบุคลากรหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีทั้งในรูปแบบเอกสาร (3.4-5-1, 

3.4-5-2) เผยแพรทางเว็บไซตสํานักงานอธิการบดี www.psdb.ku.ac.th นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยไดจัดทําประกาศ 

เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ 

(3.4-5-3) และเผยแพรทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่ www.person.ku.ac.th มีการจัดโครงการเกี่ยวกับการให
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ความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรภายในหนวยงานในรูปแบบของโครงการสัมมาทิฐิ (3.4-5-4) มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการจรรยาบรรณบุคลากร และจัดทําคูมือจรรยาบรรณบุคลากร (3.4-5-5) มีการทําความเขาใจใน

มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน และใหบุคลากรยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

(3.4-5-6) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-5-1 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร 

3.4-5-2 บันทึกขอความ สงรายงานการประเมินโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ความรูดาน

จรรยาบรรณบุคลากร 

3.4-5-3 ประกาศสภามก. เรื่อง ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.4-5-4 สรุปโครงการสมัมาทิฐิ เรื่อง “หลักธรรมและจรรยาบรรณกับการปฏิบัติงานดวยความรัก

องคกร” (สํานักงานประกันคุณภาพ) 

3.4-5-5 คูมือจรรยาบรรณบุคลากร (ศูนยวิชาบูรณาการฯ) 

3.4-5-6 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูตรวจสอบภายในสวนรายการ 

(สํานักงานตรวจสอบภายใน) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

โดย (3.4-6-1) 

กองการเจาหนาที่ ประเมินผลแผนการคัดเลือกบุคลากรเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัยวาสามารถ

ดําเนินการตามข้ันตอน และทนัเวลาหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพื่อนําไปรับปรุงการดําเนินการใหมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

กองคลัง ประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร พบวามีการดําเนินการ

ครบทุกกิจกรรม สําหรับกิจกรรมที่เปนแผนระยะยาวอยูระหวางดําเนินการ 

กองบริการการศึกษา ใหหัวหนางานประเมินบุคลากร และผูอํานวยการประเมินหัวหนางานเกี่ยวกับความรู

ที่ไดจากการพัฒนา 

กองแผนงาน ประเมินผลความสําเร็จของแผนเทียบกับเปาหมายที่กําหนดวัด โดยกําหนดตัวช้ีวัดเปน รอย

ละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และรอยละของบุคลากรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

กองยานพาหนะฯ ประเมินผลความสําเร็จของแผนในรูปแบบของของการสรุปผลดําเนินงานการพัฒนาบุคลากร 

สถานพยาบาล ประเมินผลสําเร็จของแผนในรูปแบบของการรายงานผลการดําเนินงานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ประเมินผลความสําเร็จของแผนโดยใชแบบประเมินผลการบริหารและพัฒนา

บุคลากร โดยสามารถดําเนินการไดครบถวนตามแผน 
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สํานักการกีฬา ประเมินผลความสําเร็จของแผนโดยสรุปผลการดําเนินโครงการสัมมนาบุคลากรในครั้งการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการกีฬา 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-6-1 เอกสารแสดงการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ภายหลังจากที่มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร หนวยงานไดนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการบริหารและพัฒนาบุคลากรอยางเห็นชัดเจนเพียงบางหนวยงาน โดย (3.4-7-1) 

กองการเจาหนาที่ นําผลการประเมินการพัฒนาบุคลากรในหนวยงานรายงานตอผูบริหารหนวยงาน และนํา

ผลการประเมินแผนพัฒนาบุคลากรของมก.รายงานตอคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรมก.เพื่อปรับปรุงตอไป 

กองบริการการศึกษา นําผลการประเมินหารือในที่ประชุมผูอํานวยการและหัวหนางานเพื่อปรับปรุง

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรตอไป 

กองแผนงาน นําผลการประเมินไปพัฒนาบุคลากรโดยเนนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรตามสายงาน 

และสํารวจความตองการเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคลากร 

สํานักงานตรวจสอบภายใน นําผลสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรไปเปนขอมูลในการประชุมพิจารณาจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรในปถัดไป  

สํานักการกีฬา นําผลการประเมินหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักการกีฬา ที่มีการประชุมทุกเดือน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-7-1 เอกสารแสดงการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการบริหารและการพัฒนา

บุคลากร 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 3 

คะแนน 

4 

คะแนน 

4 

คะแนน 

6 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 3 

คะแนน 

4 

คะแนน 

4 

คะแนน 

6 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑ 1 ขอ ไดแก 

ขอ 7 ยังไมมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน

ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงชี ้ ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 90.00  (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

 บุคลากรในสํานักงานอธิการบดี ปการศึกษา 2555 จํานวน 930 คน ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ

วิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือตางประเทศ จํานวน 877 คน คิดเปนรอยละ 94.30 

เกณฑการประเมิน 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 659 80.07 807 93.73 877 94.30 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

90.00 บรรล ุ 95.00 

823 861 930 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงช้ีที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 659 80.07 807 93.73 877 94.30 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

90.00 บรรล ุ 95.00 

823 861 930 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

ซ้ํา 3.1-5-2 แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ 

 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ ดังน้ี  

สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการบริหารงบประมาณโดยมีกองคลังและกองแผนงานเปนผูกํากับ ดูแล ใน

ภาพรวม ซึ่งการดําเนินงานสวนใหญไดใชระบบ IT เขามาบริหารจัดการ เชน ระบบบริหารทรัพยากรองคกร (ERP) 

การจัดทําคําของบประมาณผานระบบเครือขาย e-Revenue เปนตน  

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา มี

ผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที ่2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

      ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน)      ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00   

 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนาหนวยงาน 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

และบุคลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเน่ือง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมลูจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ที่แสดงใหเห็นถึงแหลงที่มาและแหลงใชไปของเงิน

ที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ ที่สนับสนุนการดําเนินงานในระดับสํานักงานอธิการบดีและวิทยาเขต

บางเขน ในการวิเคราะหทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของหนวยงาน และประเมินมูลคาของ

ทรัพยากรที่ตองใชซึ่งจะเปนงบประมาณในการดําเนินงานตามแผน สํานักงานอธิการบดีไดมอบหมายใหกองในสงักัด

เปนผูดําเนินการ โดยมีคณะกรรมการซึ่งกองแผนงานเปนเลขานุการ ดําเนินการวิเคราะหและกําหนดแหลงที่มาของ

งบประมาณดังกลาว ทั้งงบประมาณแผนดิน เงินรายไดหนวยงาน จากขอมูลการใชจายจริงของปงบประมาณที่ผาน

มา ประกอบกับการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และวิกฤต เพื่อมาจัดทํางบประมาณประจําปตามแหลง

งบประมาณน้ัน (5-5.1-1-1, 5-5.1-1-2, 5-5.1-1-3) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-5.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน  

5-5.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการประจําป 4 ป (พ.ศ.2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5-5.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ(พ.ศ.2553-2555) สํานักงานอธิการบดี 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

สํานักงานอธิการบดี มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน โดยการแสวงหางบประมาณและแหลง

ทุนเพื่อสนับสนุนการบริหารหนวยงานใหเพียงพอสําหรับการบริหารภารกิจของหนวยงานในทุกดานใหเปนไปตาม

เปาหมาย ซึ่งรายไดเกิดจากเงินรายไดจากการศึกษา เงินรายไดจากการประยุกตและบริการวิชาการ รายไดจาการ

บริหารสินทรัพย เงินรายไดจากดอกเบี้ย เงินรายไดจากการรับบริจาค เงินรายไดจากการจัดงานของมหาวิทยาลัย 

เงินรายไดจากการบริหารงาน  เงินรายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ และเงินงบประมาณแผนดิน 
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สํานักงานอธิการบดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากวิทยาเขต เพื่อใชในการดําเนินงานของแตละ

หนวยงานอยางเหมาะสม โดยมีหลักเกณฑและแนวทางในการจัดทํางบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจ โดย

สํานักงานอธิการบดี กําหนดใหหนวยงานจัดทําคําของบประมาณผานระบบเครือขาย e-Revenue ในสวนของการ

ปรับแผนคาใชจาย ไดมีการกําหนดใหหนวยงานเสนอเรื่องผานกองแผนงานเพื่อนําเสนอผูบริหารพิจารณา ซึ่งเปน

การดําเนินการเปนระบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย  

สํานักงานอธิการบดี มีการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ในการใชจายเงิน

ของสํานักงานอธิการบดี ทุกหนวยงานปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ. 2545 

ซึ่งกําหนดหลักเกณฑการรับ-จายเงิน ประเภทของรายรับ อํานาจในการอนุมัติเบิกจาย ในสวนของเงินรายไดที่ไดรับ

จากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน รายไดจากโครงการพัฒนาวิชาการ รายไดจากการบริหารทรัพยสิน มีการมอบหมาย

ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับผิดชอบในการจัดเก็บเงิน เชน กองกิจการนิสิต กองยานพาหนะ สํานักงานทรัพยสิน 

สํานักงานบริการวิชาการ และสํานักการกีฬา เปนตน รวมทั้งมีระเบียบแนวทางปฏิบัติในการบริหารชัดเจน ทั้งน้ีในแตละกองมี

การควบคุมการใชจายเงินใหเปนไปตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร และมีการสอบทานความถูกตองของรายการที่ใชจายและยอด

คงเหลือของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรเปนประจําทุกเดือน (5-5.1-2-1, 5-5.1-2-2, 5-5.1-2-3, 5-5.1-5-2) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-5.1-2-1 แบบแจงการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ 

5-5.1-2-2 หลักเกณฑและแนวทางการจัดทํางบประมาณ 

5-5.1-2-3 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการเงิน 

(ซ้ํา) 5-5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพิจารณาจัดหาประโยชนจากเงิน

รายได มก. 

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนาหนวยงาน และ

บุคลากร 

สํานักงานอธิการบดี ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป จากเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได 

สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจ และการพัฒนาหนวยงานและบุคลากร ทั้งน้ีกรณีการไดรับงบประมาณ

ไมเพียงพอ ผูบริหารไดมีการปรับแผนคาใชจายใหเพิ่มเติม โดยคํานึงถึงความจําเปนและเหมาะสม (5-5.1-3-1, 5-

5.1-3-2, 5-5.1-3-3) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-5.1-3-1 การควบคุมงบประมาณ 

5-5.1-3-2 งบประมาณเงินรายไดประจําป 2555 สํานักงานอธิการบดี 

5-5.1-3-3 งบประมาณเงินแผนดินประจําป 2555 สํานักงานอธิการบดี 
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

อยางนอยปละ 2 ครัง้ 

สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํารายงานทางการเงิน อยางเปนระบบ และรายงานผูบริหารทราบเปนราย

เดือน/รายไตรมาส/รายป ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป ประกอบดวย รายงานฐานะการเงิน เงินรายได เงิน

งบประมาณแผนดิน (5-5.1-4-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-5.1-4-1 รายงานการเงินของสํานักงานอธิการบดี ปงบประมาณ 2555 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของหนวยงานอยางตอเน่ือง 

สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการดังน้ี (5-5.1-5-1, 5-5.1-5-2)  

 1. จัดทํารายงานการใชเงินตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหารเปนประจําทุกเดือน ซึ่งเปน

รายงานที่แจงใหผูบริหารไดทราบวา ไดใชเงินตามแผนหรือไมและมีงบประมาณเหลือจายเทาใด 

 2. มีการจัดทํารายงานสรุปรายรับ-รายจายของกิจกรรมดําเนินงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย เชน

งานเกษตรแฟร งานพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ 

 3. มีการจัดทําขอมูลการนําเงินรายไดไปลงทุน  ในการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการการเงิน

ประกอบการพิจารณานําเงินรายไดไปหาผลประโยชน 

  4. มีการนําขอมูลรายรับ-รายจายในปที่ผานมาเพื่อนํามาวิเคราะหในการจัดทําประมาณการรายได-

คาใชจายในปงบประมาณถัดไป 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-5.1-5-1 รายงานสถานะเงินฝากธนาคาร 

5-5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพิจารณาจัดหาประโยชนจากเงิน

รายได มก. 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

มีคณะทํางานตรวจสอบของสํานักงานอธิการบดี ทําหนาที่ตรวจสอบติดตามการใชจายเงินซึ่งเปนเครือขาย

ของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเปนประจําทุกป สําหรับในปงบประมาณ 2555 สํานักงานตรวจเงิน

แผนดินไดขอเขาตรวจสอบบัญชีของหนวยงาน แตเน่ืองจากอยูระหวางดําเนินการนําระบบบริหารทรัพยากรองคการ

(ERP) มาใชในการดําเนินงานทางดานการเงินการคลัง จึงขอเลื่อนการตรวจสอบไปกอน (5-5.1-6-1) 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-5.1-6-1 หนังสือการขอเลื่อนการเขาตรวจสอบบัญชีของหนวยงาน 

7. ผูบริหารระดับสงูมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

สํานักงานอธิการบดีจัดทํารายงานทางการเงินที่จําเปนที่ผูบริหารจะตองทราบเสนอเปนประจําทุกเดือน 

เชน (5-5.1-7-1)  

-รายงานการปรับงบกลาง เพื่อประโยชนในการพิจารณาปรับแผนเงินในการสนับสนุนหนวยงาน 

ในภารกิจตางๆที่จําเปน  

-รายงานลูกหน้ีเงินยืม เพื่อประโยชนในการบริหารจัดการเรงรัดการคืนเงินยืมและประกอบการ 

พิจารณาการขอยืมเงินวิทยาเขตในระยะยาว   

-รายงานเงินฝากคลังของหนวยงานตางๆในแตละวิทยาเขต  เพื่อพิจารณาใน 

เรื่องการขอเงินสนับสนุนของหนวยงานจากเงินรายไดวิทยาเขต 

-รายงานสถานะเงินฝากธนาคาร เพื่อดูสภาพคลองของรายไดวิทยาเขต 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-5.1-7-1 รายงานการปรับแผนงบกลาง ปงบประมาณ 2555 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 7 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

7 ขอ บรรล ุ 7 ขอ 

 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ดังน้ี 

สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยใชคณะกรรมการประกันคุณภาพ เปนผูกํากับ ดูแล 

องคประกอบของคณะกรรมการเปนผูบริหารหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 17 หนวยงาน ซึ่งมีการ

ประชุมหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพตามรอบปการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด จํานวน 3 ครั้ง 

นอกจากน้ันยังมีสํานักงานประกันคุณภาพเปนหนวยงานที่ใหคําแนะนําเรื่องที่เกี่ยวของกับระบบประกันคุณภาพอีก

หนวยงานหน่ึง 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงช้ี 

พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที ่2.6 

ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหต ุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ  8 8 8 7 4.00 4.00   

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑ 2 ขอ ไดแก 

- ขอ 2 ยังไมมีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของหนวยงาน  

- ขอ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน แตยังไมสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน

กลยุทธทุกตัวบงชี้ 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  8 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน ต้ังแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ

ระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน

ประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพ

ตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของ

หนวยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องคประกอบ

คุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของ

หนวยงาน 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

รวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรให

หนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของ

หนวยงาน ต้ังแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

สํานักงานอธิการบดี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม และไดดําเนินการตามระบบ 

โดยมีแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี (5.1-1-1) โดยแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปนประธาน ผูบริหารหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการ 17 หนวยงาน เปนกรรมการ และบุคลากรจากสังกัดสํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการและ

ผูชวยเลขานุการ (ซ้ํา 3.1-1-2) เพื่อดําเนินงานประกันคุณภาพใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ในรอบปการศึกษา 2555 มี

การประชุมคณะกรรมการฯ จํานวน 3 ครั้ง ดังน้ี (ซ้ํา 1.1-6-2, 5.1-1-2, 5.1-1-3) 

  1.1 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2555 วันที่ 11 กันยายน 2555  

       - หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีจัดทํา SAR ในรูปแบบเดียวกับระดับสํานัก 

       - จัดทําคูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

       - เพิ่มเติมตัวบงช้ีตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

  1.2 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2555 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  

       - พิจารณาแกไขรางคูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

  1.3 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 15 มีนาคม 2556 

       - กําหนดนโยบายการบริหารดานประกันคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี 

       - ปรับแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

       - พิจารณาแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 

 สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ประกันคุณภาพ 

เพื่อดําเนินงานดานประกันคุณภาพใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

(5.1-1-4, 5.1-1-5) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 แผนดําเนินงานการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 

5.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2555 

5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 

5.1-1-4 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ประกันคุณภาพ หนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี 

5.1-1-5 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน ประกันคุณภาพ หนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 3.1-1-2 คําสั่งยกเลิกและแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

(ซ้ํา) 1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2555 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ประชุมรวมกันเพื่อกําหนดนโยบายประกันคุณภาพ

เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 (ซ้ํา 5.1-1-2) เพื่อให

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดดําเนินการบริหารการประกันคุณภาพใหเปนไปในแนวทางเดียวกันตาม

นโยบายที่ไดประกาศไว (5.1-2-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-2-1 ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง นโยบายการบริหารการประกันคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2555 

(ซ้ํา) 5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีการกําหนดตัวบงช้ีตามภารกิจของหนวยงาน ซึ่งสอดคลองกับอัต

ลักษณมหาวิทยาลัย (IDKU :: สํานึกดี มุงมั่น สรางสรรค สามัคคี) เพื่อแสดงผลการดําเนินงานตามภารกิจของแตละ

หนวยงานอยางแทจริง โดยตัวบงช้ีตามภารกิจของหนวยงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ (5.1-3-1)  

- ตัวบงช้ีที่หนวยงานรับผิดชอบรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย หรือปรับปรุงช่ือตัวบงช้ี/เกณฑมาตรฐาน มา

จากตัวบงช้ีระดับมหาวิทยาลัย 

- ตัวบงช้ีที่หนวยงานกําหนดช่ือตัวบงช้ีและเกณฑมาตรฐานข้ึนเองเพื่อใชวัดผลดําเนินงาน 

จํานวนตัวบงช้ีตามภารกิจของหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี รอบปการศึกษา 2555 จํานวนทั้งสิ้น 

31 ตัวบงช้ี ในการคิดคะแนนผลประเมิน ใชวิธีการถวงนํ้าหนักในอัตราสวน 5 ตอ 3 ตอ 2 คือ  

ตัวบงช้ีที่ทุกหนวยงานรับการประเมิน (12 ตัวบงช้ีตามระบบประกันคุณภาพระดับสํานัก) ::  

ตัวบงช้ีตามภารกิจของหนวยงาน ::    

ตัวบงช้ีที่หนวยงานรับผิดชอบรายงานผลระดับมหาวิทยาลัย/ปรับปรุง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-3-1 คูมือตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

ปการศึกษา 2555 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555                                                                            117 

 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอ

คณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการ

ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ดังน้ี  

  - มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาการดําเนินงาน

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพรวมกัน (ซ้ํา 1.1-6-2, ซ้ํา 5.1-1-1, ซ้ํา 5.1-1-2) 

  - มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 อยาง

ตอเน่ือง ปละ 2 ครั้ง (ซ้ํา 1.1-6-1) 

  - มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานอธิการบดีเปนประจําทุกป โดยเปนการ

รวบรวมผลดําเนินงานตามตัวบงช้ีของระบบประกนัคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (5.1-4-1) และมีการจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (5.1-4-2) 

       - มีการประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับหนวยงานยอย และระดับสํานักงานอธิการบดี โดย

แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) (5.1-4-3) และคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน ซึ่งแตงต้ังโดยมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดีเปนประจําทุกป (5.1-4-4) 

  - มีการนําผลประเมินคุณภาพภายในไปทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) (5.1-4-5) หนวยงานไดนําไปเปนแนวทางในการดําเนินงาน และ

รายงานผลการดําเนินงานในการประเมินผลรอบถัดไป ปรากฏในบทที่ 4 ของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

หนวยงานในรอบปถัดไป (ซ้ํา 5.1-4-1, ซ้ํา 5.1-4-2) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-4-1 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2554 

5.1-4-2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 

2555 

5.1-4-3 ประกาศ เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) 

สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 

5.1-4-4 ประกาศมก. เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานัก 

สถาบัน หนวยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ประจําปการศึกษา 2555 

5.1-4-5 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป

การศึกษา 2554 

(ซ้ํา) 1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2555 

(ซ้ํา) 5.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2555 

(ซ้ํา) 5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

(ซ้ํา) 1.1-6-1 บันทึกขอความใหจัดสงรายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี ้

ภายหลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแลว สํานักงานอธิการบดีไดนําผลการประเมินฯ 

ไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน แตยังไมสามารถพัฒนาผลการดําเนินงานไดทุกตัวบงช้ีตามแผนกลยุทธของ

สํานักงานอธิการบดี เมื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการระหวางปงบประมาณ พ.ศ.2554 

กับปงบประมาณ พ.ศ.2555 (5.1-5-1, ซ้ํา 1.1-6-4, 5.1-5-2) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-5-1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

(ซ้ํา) 1.1-6-4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

5.1-5-2 ตารางเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการปงบประมาณ พ.ศ.2554-2555 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องคประกอบคุณภาพ 

สํานักงานอธิการบดีมีระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพภายในทั้ง 6 องคประกอบ โดยมีการ

ปรับปรุงแบบฟอรมการกรอกขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพจากสํานักงานประกันคุณภาพใหเหมาะสมกับ

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยจัดทําแบบฟอรมแลวนําลงเว็บไซตของสํานักงานอธิการบดีสําหรับให

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีดาวนโหลดไปใชในการรวบรวมขอมูลตอไป รวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

เชน แผนดําเนินงานการประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 

รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ เปนตน (1.1-2-2) นอกจากน้ี สํานักงานประกันคุณภาพ ซึ่งเปน

หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่ดูดูแลงานประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศที่ให

ขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ไดแก เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ (5.1-6-1) ซึ่งรวบรวมขอมูล 

ประชาสัมพันธงานดานการประกันคุณภาพ ขอมูลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก และรวบรวมเว็บลิงค

ไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เปนตน  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-6-1 เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ www.qa.ku.ac.th 

(ซ้ํา) 1.1-2-2 เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี www.psdb.ku.ac.th 
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7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของ

หนวยงาน 

สํานักงานอธิการบดีมีการใหผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพเขามามีสวนรวมในกระบวนการ

ประกันคุณภาพ โดยผูรับบริการจากการเขารวมโครงการการใหความรูตางๆ ที่สํานักงานอธิการบดีเปนผูจัดทําข้ึน 

ภายหลังจากเขารวมโครงการแลว ใหขอมูลปอนกลับคือการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดําเนิน

โครงการ ความรูที่ไดรับ รวมทั้งความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงโครงการในครั้งตอไป (ซ้ํา 3.1-5-4, ซ้ํา 

3.2-1-2, ซ้ํา 3.2-1-3) 

นอกจากน้ี หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกหนวยงานผูมีสวนได 

สวนเสียเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ โดย (5.1-7-1) 

กองการเจาหนาที่, กองคลัง, กองแผนงาน, สถานพยาบาล, สํานักงานกฎหมาย, สํานักงานบริการวิชาการ, 

สํานักการกีฬา จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ/ความตองการ การรับบริการจากหนวยงาน เพื่อนําผลมาพิจารณา

แกไขการปฏิบัติงานตอไป  

กองบริการการศึกษา สอบถามความคิดเห็นจากผูใชบริการ และมีผูแทนจากหนวยงานภายนอกเปน

เจาภาพรวมในการจัดงานประชุมทางวิชาการของมก. ไดแก  

 - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 - กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 - กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 - กระทรวงศึกษาธิการ 

 - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 - กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 - สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 - สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

 - ศูนยเทคโนโลยีโลหาและวัสดุแหงขาติ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มีการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักงานตรวจสอบภายใน

จากหนวยรับตรวจ เพื่อนําผลและขอเสนอแนะมาปรับปรุงการใหบริการ 

สํานักงานประกันคุณภาพ ใหบุคลากรภายนอกหนวยงานมีสวนรวมเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 เพื่อใหขอมูลปอนกลับการดําเนินงานประกันคุณภาพ

ของหนวยงาน และรวมเปนคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ เพื่อหารือและใหขอเสนอแนะในการ

ดําเนินงาน 

สํานักงานทรัพยสิน ใหผูรับบริการที่ โรงอาหารกลาง รวมเปนคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

ผูประกอบการเพื่อจําหนายอาหาร ใหบุคลากรผูพักอาศัยที่อาคารที่พักซอยพหลโยธิน 45 รวมเปนคณะกรรมการ

ประจําอาคาร มีหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการอาคารใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ใหคําปรึกาและ

เสนอแนะความคิดเห็นตอผูจัดการอาคาร 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-7-1 ขอมูลแสดงการมีสวนรวมของผูมีสวนสวนเสียในกระบวนการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

(ซ้ํา) 3.1-5-4 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ประสบการณในการปรับปรุงงาน 

(ซ้ํา) 3.2-1-2 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การจัดการความรูในหนวยงาน 

(ซ้ํา) 3.2-1-3 รายงานผลการประเมินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการ

ปฏิบัติ 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

รวมกัน 

สํานักงานอธิการบดีมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี โดยการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ซึ่งในการประชุมแตละครั้ง 

จะมีทั้งผูบริหาร และบุคลากรหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเขารวมการประชุมดวย สําหรับวาระการ

ประชุมเปนเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามระบบประกันคุณภาพ ซึ่งพิจารณารวมกันถึง

รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานดานประกันคุณภาพของแตละหนวยงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ี 

ในการประชุมแตละครั้ง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณของแตละหนวยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยใชระบบ

ประกันคุณภาพเขาไปเปนสวนหน่ึงของงานประจํา (ซ้ํา 1.1-6-2, ซ้ํา 5.1-1-1, ซ้ํา 5.1-1-2) 

ในสวนของเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย น้ัน สํานักงานประกันคุณภาพ มีสวน

รวมเปนคณะทํางานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา รวมกับ 9 สถาบัน ซึ่งมีกิจกรรมรวมกัน เชน การ

ประชุมคณะทํางาน การเขารวมโครงการบรรยายและเสวนาตางๆ (5.1-8-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-8-1 ขอมูลการมีสวนรวมในเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย (สํานักงาน

ประกันคุณภาพ) 

(ซ้ํา) 1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2555 

(ซ้ํา) 5.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2555 

(ซ้ํา) 5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 
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9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรให

หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 

สํานักงานอธิการบดีมแีนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอื่นได

นําไปใชประโยชนตอไป ไดแก การปรับปรุงการการออกเลขที่หนังสือใหสะดวก รวดเร็วข้ึน โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การออกเลขที่หนังสือทางโทรศัพท เปลี่ยนเปนการออกเลขที่ทางอินเตอรเน็ต เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการใช

งาน และไดเผยแพรใหทราบทั่วถึงกันผานการประกวดตามโครงการ Best Improvement Awards (5.1-9-1) 

สําหรับหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพเชนเดียวกัน โดย 

(5.1-9-2) 

กองบริการการศึกษา มีนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไดแก ระบบฐานขอมูล มคอ.ออนไลน เพื่อให

หนวยงานอื่นไดกรอกขอมูลในระบบไวเปนขอมูลสวนกลางของมหาวิทยาลัย และทําใหการบริหารจัดการหลักสูตร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  

สถานพยาบาล มีแนวปฏิบัติที่ดีดานการพัฒนาปรับปรุงงาน และไดรับการตีพิมพในเอกสารผลงานรางวัล

คุณภาพ มก. ครั้งที่ 6 ประจําป 2555 

สํานักงานบริการวิชาการ พัฒนาปรับปรุงระบบขอใชรถอัจฉริยะ ในช่ือ “อนุมัติฉับไว ไมพลาดการ

เดินทาง” และมีการจัดเก็บและคนหาเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ไดเผยแพรใหทราบทั่วถึงกันผานการ

ประกวดตามโครงการ Best Improvement Awards  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-9-1 โครงการพัฒนาปรับปรุงงาน เรื่อง การออกเลขที่หนังสือออนไลน 

5.1-9-2 ขอมูลแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 5 ขอ 4 ขอ 8 ขอ 3 

คะแนน 

3 

คะแนน 

4 

คะแนน 

8 ขอ บรรล ุ 8 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  

9 ขอ 
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ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 5 ขอ 4 ขอ 7 ขอ 3 

คะแนน 

3 

คะแนน 

4 

คะแนน 

8 ขอ บรรล ุ 8 ขอ 

 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน ดังน้ี 

สํานักงานอธิการบดีมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน 2 ลักษณะ ไดแก 

1) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยสํานักงานอธิการบดีดําเนินการในภาพรวม และหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดีดําเนินการภายในหนวยงานเอง 

2) จัดโครงการ Best Improvement Awards โดยสํานักงาน ก.พ.ร. มก.เปนผูดําเนินงานในรูป

คณะกรรมการ และ โครงการรางวัลคุณภาพ โดยสํานักงานประกันคุณภาพ เปนผูดําเนินงาน 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 

ตัวบงช้ี พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  (% 

หรือสัดสวน) 

  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

ขอ 5  5 5  5 5.00 5.00   

 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 

ชนิดของตัวบงชี ้ กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ (ดูจาก SAR ปการศึกษา 2554) 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถวน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวาง

กระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ

สอดคลองกัน 

  2.  มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 

ที่สําคัญจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมอืการปฏิบัติงาน เพื่อทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลด

ขอรองเรียน เปนตน 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี

อํานาจเพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ

ดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญครบถวน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการ

ตางๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

สํานักงานอธิการบดีมีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ตามภารกิจของแตละ

หนวยงาน โดยมีวิธีการ และภารกิจที่ทบทวนกระบวนการดําเนินหลักในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังน้ี (6.1-1-1) 

กลุมงานในสํานักงานอธิการบดี ไดทบทวนกระบวนการออกเลขที่หนังสือ ซึ่งเปนข้ันตอนสําคัญในการออก

หนังสือราชการของผูบริหารต้ังแตระดับอธิการบดี รองอธิการบดี และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

กองกลาง มอบหมายหัวหนางานกําหนดระยะเวลามาตรฐานในการดําเนินงานทุกภารกิจ และทุกงานมี

ข้ันตอนการดําเนินงานอยางชัดเจน 

กองการเจาหนาที่ ทบทวนกระบวนการดําเนินงานจากการใชคูมือปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณา

พัฒนาและปรับปรุงวิธีการทํางานใหครอบคลุมและเช่ือมโยงในที่ประชุมผูอํานวยการและหัวหนางาน 

กองกิจการนิสิต นําขอมูลจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เชน ระบบการรับสมัคร

นิสิตเขาอยูหอพักออนไลน ระบบสงเสริมการมีงานทํา และระบบสารบัญอิเล็คทรอนิค เปนตน  

กองบริการการศึกษา กําหนดและทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักในการประชุมผูอํานวยการกอง

บริการการศึกษารวมกับหัวหนางาน และการประชุม/สัมมนาบุคลากรในหนวยงาน 

กองแผนงานฯ ไดทบทวนและพัฒนาการดําเนินงานโครงการการขออนุมัติแบบกอสราง 
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กองวิเทศสัมพันธ ใหแตละงานพิจารณาปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวของ โดยมอบใหงานธุรการเปนผู

รวบรวม และทบทวนการใหบริการการจัดทําหนังสือรับรองสถานภาพความเปนขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั 

บุคลากรและนิสิต มก.ที่ประสงคจะเดินทางไปตางประเทศเปนระยะเวลาสั้น จากเดิมใชเวลาดําเนินงาน 5-7 วัน 

ปรับลดเหลือ 1-2 วัน  

ศูนยวิชาบูรณาการฯ ทบทวนการโอนเงินคาตอบแทนตางๆ ใหอาจารยผูสอนในรายวิชาบูรณาการฯ ใหมี

ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และรวดเร็วมากข้ึน 

สถานพยาบาล ทบทวนกระบวนงานในรูปแบบของการจัดโครงการเพื่อการปรับปรุงงานเปนประจําทุก

ปงบประมาณ ในปงบประมาณ พ.ศ.2555 จัดโครงการสงเสริมการมีสวนรวมในระบบประกันคุณภาพ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ทบทวนกระบวนการตรวจสอบและการใหคําปรึกษาแนะนํา โดย ทบทวนความ

เหมาะสมของกระบวนการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

สํานักงานกฎหมาย ทบทวนกระบวนการดานสอบสวน 

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก ในการประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพของหนวยงาน โดยรวมกันวิเคราะหความเช่ือมโยงกระบวนการตางๆ ดังน้ี 

กระบวนการดําเนินงานหลักของ

สํานักงานฯ 

กระบวนการดําเนินงานระดับงาน ผูรับผิดชอบ 

- การตรวจติดตาม และการประเมิน

คุณภาพภายใน มก. 

- การพัฒนาปรับปรุงการประกัน

คุณภาพการศึกษา มก. 

- การตรวจติดตามและการประเมิน

คุณภาพภายใน มก. 

- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มก. 

- งานพัฒนาและฝกอบรม 

 

- งานตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพ 

- งานวิเคราะหขอมูลและ

สารสนเทศ 

- การใหความรู ความเขาใจดาน

ประกันคุณภาพ 

- การจัดประชุม สัมมนา และฝกอบรม - งานพัฒนาและฝกอบรม 

สํานักการกีฬา จัดต้ังคณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

สํานักงานทรัพยสิน มีการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการใหบริการ ไดแก งานเกษตรเทรดแฟร 2555 

มหกรรมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน, งานเกษตรแฟร ประจําป 2555, งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร ป 2555 

ซึ่งไดทบทวนวิธีการรับสมัครรานคา การปรับโซนการจัดงาน 

สํานักงานบริการวิชาการ มีการทบทวนกระบวนการขอใชรถของหนวยงานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 

และทบทวนกระบวนการจัดเก็บเอกสารใหสะดวกตอการคนหา  

ศูนยการศึกษานานาชาติ จัดโครงการสัมมาทิฐิ และเขารวมประชุมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

นานาชาติเพื่อทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก  

รายการหลกัฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 ขอมูลการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักของหนวยงาน 
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2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ี

สําคัญจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ 

มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ โดย 

(6.1-2-1, ซ้ํา 6.1-1-1) 

กองกลาง นําผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการมาทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญ 

กองการเจาหนาที่ นําขอเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการมา

กําหนดประเด็นกระบวนงานที่ตองปรับปรุง ไดแก  

 - การเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาจาง ของบุคลากร ใหรวดเร็วข้ึน 

 - การจัดทํา Flow Chart ของกองการเจาหนาที่ ตองปรับปรุงรูปแบบข้ันตอนและระยะเวลาการ

ดําเนินงานใหเหมาะสมข้ึน 

กองกิจการนิสิต ทบทวนกระบวนการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงความคาดหวังและความตองการของ

ผูรับบริการเปนหลัก เชน การทบทวนกระบวนการรับสมัครนิสิตเขาอยูหอพักออนไลน หรือการเพิ่มชองทางสมัคร

งานผานเครือขายอินเตอรเน็ต   

กองแผนงาน มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการในกิจกรรมการขออนุมัติแบบกอสราง จึงไดนํา

ขอมูลจากการสํารวจมาทบทวนกระบวนงานการขออนุมัติแบบกอสราง 

กองวิเทศสัมพันธ ไดทบทวนการใหบริการการจัดทําหนังสือรับรองสถานภาพความเปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและนิสิต มก.ที่ประสงคจะเดินทางไปตางประเทศเปนระยะเวลาสั้น จากเดิมใชเวลา

ดําเนินงาน 5-7 วัน ปรับลดเหลือ 1-2 วัน 

สถานพยาบาล รวบรวมปญหาที่เกิดระหวางปฏิบัติงาน ขอรองเรียนตางๆ จากผูรับบริการและมอบหมาย

ใหฝายตางๆ นําไปปรับปรุงงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดจัดทําข้ันตอนการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

ขาราชการ โดยการสัมภาษณหัวหนางานงบประมาณ หัวหนางานบัญชี และผูปฏิบัติงานกองคลัง เพื่อใชเปน

แนวทางในการตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

สํานักงานประกันคุณภาพ ปรับกระบวนงานหลัก 2 กระบวนงาน คือ 

 - การติดตามและประเมินคุณภาพภายใน มก. ไดปรับกําหนดการใหหนวยงานสงรายงานการ

ประเมินตนเองใหคณะกรรมการประเมินฯ อยางนอย 1 สัปดาห และใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 

เดือน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน และสงเสริมใหหนวยงานเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการ

ประเมินฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส 

 - การใหความรู ความเขาใจดานประกันคุณภาพ ไดปรับเพิ่มการถายทอดสัญญาณการประชุม 

สัมมนา ผานเครือขาย Nontri Live และ Teleconference  

สํานักการกีฬา มีการประชุมคณะทํางานจัดทําตนทุนตอหนวยผลิตเพื่อทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานของหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อใหเปนไปตามความคาดหวังและความตองการของ

ผูรับบริการ 
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สํานักงานทรัพยสิน ทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ เชน การรับสมัครรานคา การคัดเลือกผูได

สิทธ์ิในการเขาจําหนาย/แสดงสินคา งานเกษตรแฟร 2555 มหกรรมสินคาเกษตรและผลิตภัณฑชุมชน, งานเกษตร

แฟร ประจําป 2555, งานเพื่อนพึ่ง(ภา) เกษตรแฟร ป 2555 เพื่อความโปรงใส ยุติธรรม และตรวจสอบได 

สํานักงานบริการวิชาการ มีการสํารวจความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการและนําขอมูลที่ไดมา

ทบทวนกระบวนการทํางาน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-2-1 ขอมูลความคาดหวังและความตองการ ของผูรับบริการ 

(ซ้ํา) 6.1-1-1 ขอมูลการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักของหนวยงาน 

  3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

จัดทํามาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงานจากการทบทวนกระบวนการดําเนินงาน โดย (6.1-3-1) 

กลุมงานในสํานักงานอธิการบดี ปรับปรุงรูปแบบการออกเลขที่หนังสือจากเดิมทางโทรศัพท เปนออกเลขที่

หนังสือผานทางเว็บไซต และกําหนดผูรับผิดชอบดูแลระบบไวอยางชัดเจน 

กองกลาง จัดทํามาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน และกําหนดผูรับผิดชอบไวชัดเจน 

กองการเจาหนาที่ ไดออกแบบปรับปรุงกระบวนงาน ดังน้ี 

 - การเลื่อนข้ันเงินเดือน/คาจาง บุคลากร ไดหารือรวมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักบริการ

คอมพิวเตอร ในการนําขอมูลจากฐานขอมูลบุคลากรไปใชเลื่อนข้ัน โดยใหหนวยงานตนสังกัดกรอกขอมูลการเลื่อน

ข้ันบนเว็บไซต และกองการเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลกอนจัดทําคําสั่งเลือ่นข้ัน 

 - การจัดทํา Flow Chart ไดรวมกันหารือแตละงานเพื่อกําหนดรูปแบบ Flow Chart และจัดทําให

เปนรูปแบบเดียวกัน มีการกําหนดระยะเวลาชัดเจน แสดงรายละเอียดที่เขาใจงาย 

กองกิจการนิสิต มีการกําหนดกรอบระยะเวลา รายละเอียดการดําเนินงาน และผูรับผิดชอบชัดเจนใน

รูปแบบของแผนดําเนินงานตามกระบวนการดําเนินงานใหม 

กองบริการการศึกษา ใหแตละงานจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน โดยนําข้ันตอนที่ไดหารือใน

ที่ประชุมผูอํานวยการกองบริการการศึกษารวมกับหัวหนางาน และที่ประชุมบุคลกรเพื่อทบทวนกระบวนงานอีกครัง้ 

พรอมทั้งจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจนตามการวิเคราะหภาระงาน 

กองแผนงาน มีการจัดทําคูมือการขออนุมัติแบบกอสราง 

กองวิเทศสัมพันธ จากการทบทวนทบทวนการใหบริการการจัดทําหนังสือรับรองสถานภาพความเปน

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและนิสิต มก.ที่ประสงคจะเดินทางไปตางประเทศเปนระยะเวลาสั้น ได

จัดทําเปนคูมือการบริการเลมที่ 1 โดยงานความรวมมือระหวางประเทศเปนผูรับผิดชอบ 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ จากทบทวนการโอนเงินคาตอบแทนตางๆ ใหอาจารยผูสอนในรายวิชาบูรณาการฯ 

โดยจะนําระบบ Corporate iCash ของธนาคารกรุงเทพมาใช เน่ืองจากมีคาธรรมเนียมในการโอน 10 บาท/1 
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รายการบัญชี ศูนยวิชาบูรณาการฯ จึงไดปรับเปลี่ยนวิธีการโดยเปนการโอนผานบัญชีสหกรณออมทรัพย มก.หรือรับ

เงินสดแทน เมื่อมีการโอนเงินทุกครั้งศูนยวิชาบูรณาการฯ จะแจงการโอนเงินทาง E-mail ที่อาจารยไดแจงไว   

สถานพยาบาล จัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมตามที่ไดมีการทบทวนกระบวนงานหลัก และกําหนด

ผูรับผิดชอบชัดเจน โดยงานที่มีการจัดทํามาตรฐานใหม ไดแก 

 - การพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินถึงทันใจ ณ จุดเกิดเหตุ 

 - การลดโอกาสเกิดปญหาการจายยาที่ผูปวยแพ 

 - การลดอันตรายที่จะเกิดกบัผูปวยขณะใชเครื่องรักษาดวยคลื่นสั้น 

 - การลดจํานวนช้ินงานใสฟนที่เสร็จไมทันตามกําหนดเวลา 

 - การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บคารักษาพยาบาล 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดนําแนวทางการตรวจสอบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลขาราชการที่กรมบัญชีกลางกําหนด มาเช่ือมโยงกับข้ันตอนการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ

รักษาพยาบาลขาราชการของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานกฎหมาย จัดทําคูมือปฏิบัติงานและกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน โดยกําหนดใหมีผูรับผิดชอบ

รวมกันสองคนสําหรับงานที่มีลักษณะตองปฏิบัติตอเน่ือง เชน การดําเนินคดีในช้ันศาล การบังคับคดี และการ

สอบสวน เพื่อใหเกิดการเรียนรู และแกไขปญหารวมกัน กรณีที่คนใดคนหน่ึงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็มีอีกคนทํา

หนาที่แทนกันโดยที่งานไมหยุดชะงัก 

สํานักงานประกันคุณภาพ จัดทํามาตรฐานและคูมือปฏิบัติงาน และกําหนดผูรับผดิชอบในแตละข้ันตอน

อยางชัดเจน 

สํานักการกีฬา จัดทําแผนดําเนินงาน และกําหนดผูรับผิดชอบจัดเจน จากการประชุมคณะทํางานจัดทํา

ตนทุนตอหนวยผลิต 

สํานักงานทรัพยสิน จัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กําหนดวัน เวลา 

สถานที่ และผูรับผิดชอบชัดเจน 

สํานักงานบริการวิชาการ จากการทบทวนกระบวนการขอใชรถของหนวยงาน และกระบวนการจัดเก็บ

เอกสารไดปรับปรุงการดําเนินงานออกมาเปนระบบจัดเก็บและคนหาเอกสาร และระบบขอใชรถอัจฉริยะ  

ศูนยการศึกษานานาชาติ จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และกําหนดผูรับผิดชอบไวชัดเจน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-3-1 ขอมูลมาตรฐาน/คูมือการปฏิบัติงานจากการทบทวนกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมีประสิทธิภาพ 

เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

จากการดําเนินงานตามขอ 3 สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน ดังน้ี (6.1-4-1) 

กลุมงานในสํานักงานอธิการบดี กําหนดผูรับผิดชอบดูแลระบบใหทํางานไดตามปกติอยางสม่ําเสมอ ซึ่ง

ระบบใหมน้ีชวยลดระยะเวลาดําเนินงาน เพิ่มชองทางการปฏิบัติงานไดทุกที่ ทุกเวลา และลดขอผิดพลาดลง 
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กองกลาง กําหนดกิจกรรมที่จะลดระยะเวลาหรือข้ันตอนการดําเนินงานทุกป เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ 

กองการเจาหนาที่ ไดปรับปรุงกระบวนการทั้ง 2 แลว ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานได คือ ชวยลด

ขอผิดพลาดของขอมูลการเลื่อนข้ัน ชวยลดระยะเวลาดําเนินการ และกรณีการจัดทํา Flow Chart ในรูปแบบ

เดียวกันชวยใหผูปฏิบัติงานใหม และผูรับบริการเขาใจข้ันตอน และวิธีการทํางานของเจาหนาที่ไดดีย่ิงข้ึน 

กองบริการการศึกษา นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยทําใหลดข้ันตอนในการทํางานลง และในการ

ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานตามกระบวนงานจริง ทําใหการดําเนินงานมีความตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

ในการนําระบบ ICT มาชวยทํางาน ทําใหลดระยะเวลา ลดคาใชจายในการดําเนินงานแตละงานลง  

กองแผนงาน จากการทบทวนกระบวนงานการขออนุมัติแบบกอสราง ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

กองวิเทศสัมพันธ จากการทบทวนการใหบริการการจัดทําหนังสือรับรองสถานภาพความเปนขาราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและนิสิต มก.ที่ประสงคจะเดินทางไปตางประเทศเปนระยะเวลาสั้น ทําใหลด

ระยะเวลาดําเนินงานลงได จาก 5-7 วัน เหลือเพียง 1-2 วัน  

ศูนยวิชาบูรณาการฯ จากการปรับปรุงและลดข้ันตอนการจายคาตอบแทนการสอน ที่ศูนยวิชาบูรณาการฯ 

ไดสงเขาประกวดโครงการ Best Improvement Awards เมื่อป 2554 ไดนํามาปรับปรุงข้ันตอนการโอนเงิน

คาตอบแทนใหมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

สถานพยาบาล  

 - การพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินถึงทันใจ ณ จุดเกิดเหตุ ชวยลดระยะเวลาการเดินทางเขาถึงผูปวย

และชวยเหลือไดรวดเร็วมากข้ึน 

 - การลดโอกาสเกิดปญหาการจายยาที่ผูปวยแพ ชวยลดขอผิดพลาด ขอรองเรียนในการจายยาที่

ผูปวยแพเหลอื 0 

 - การลดอันตรายที่จะเกิดกับผูปวยขณะใชเครื่องรักษาดวยคลื่นสั้น ชวยควบคุมไมใหเกิดอันตราย

กับผูปวยและความเสียหายตอสิ่งของของผูปวย 

 - การลดจํานวนช้ินงานใสฟนที่เสร็จไมทันตามกําหนดเวลา ชวยควบคุมเวลาและคาใชจายของผูปวย 

 - การพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บคารักษาพยาบาล ชวยลดขอผิดพลาด ขอ

รองเรียนในการเก็บคารักษาพยาบาล และไดรับบริการสะดวก รวดเร็วข้ึน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการโดยใหหัวหนางานงบประมาณและงานการเงินทบทวนข้ันตอน

การเบิกจายเงินสวัสดิการ และปรับปรุงใหสอดคลองและทําใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

สํานักงานประกันคุณภาพ กําหนดงานที่ปรับปรุงกระบวนงาน จํานวน 2 กระบวนงาน และมีผลทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ ดังน้ี   

 - การปรับกําหนดการใหหนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการประเมินฯ อยาง

นอย 1 สัปดาห และใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานของ

หนวยงาน และสงเสริมใหหนวยงานเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินฯ ในระบบอิเล็กทรอนิกส ชวยให

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจประเมินฯ ผานระบบไดสะดวก ชวยใหหนวยงานที่รับการประเมินลดคาใชจายสวน

ของกระดาษ คาหมึกปริ๊นทได 
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 - การปรับเพิ่มการถายทอดสัญญาณการประชุม สัมมนา ผานเครือขาย Nontri Live และ 

Teleconference สามารถลดคาใชจายการจัดประชุมช้ีแจงตัวบงช้ี และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ง

ตองช้ีแจงทุกวิทยาเขต ในปงบประมาณ พ.ศ.2554 มีคาใชจายรวม 86,064 บาท เมื่อใชการถายทอดสัญญาณการ

ประชุม มีคาใชจายรวม 25,423 บาท ซึ่งมีอัตราลดลงคิดเปนรอยละ 70.46 

สํานักการกีฬา จากการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงาน ทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาการดําเนินงานลงได 

สํานักงานบริการวิชาการ จากการใชระบบจัดเก็บและคนหาเอกสาร และระบบขอใชรถอัจฉริยะ ชวยให

การทํางานมีความสะดวก รวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-4-1 ขอมูลประสิทธิภาพที่ไดจากการปรับปรุงกระบวนงาน 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือให

พิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

จากการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ไดมีการติดตามประเมินผลเพื่อพิจารณาเปนแนวทางในการ

กําหนดกระบวนการที่จะปรับปรุงในรอบปถัดไป โดย (6.1-5-1) 

กองกลาง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูอํานวยการเพือ่ใหพิจารณา 

กองการเจาหนาที่ มีผูอํานวยการกองการเจาหนาที่กํากับติดตามใหบุคลากรดําเนินการตามประบวนงาน

อยางถูกตอง ครบถวน 

กองกิจการนิสิต กํากับ ติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงผานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองกิจการ

นิสิต และนําเสนอตอคณะกรรมการฯ เพื่อใหขอเสนอแนะสําหรับดําเนินการตอไป 

กองบริการการศึกษา จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูอํานวยการ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ

เพื่อใหพิจารณา 

กองแผนงาน จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอผูอํานวยการ เพื่อใหพิจารณา 

กองวิเทศสัมพันธ รายงานผลการดําเนินงานปรับลดระยะเวลาการจัดทําหนังสือรับรองสถานภาพความเปน

ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากรและนิสิต มก. เสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเปนประจําทุกเดือน 

ศูนยวิชาบูรณาการฯ จากการติดตามขอเลขที่บัญชีสหกรณออมทรัพยของอาจารยผูสอน พบวา ไดขอมูล

ตอบกลับมาจํานวนนอย ศูนยวิชาบูรณาการฯ จึงไดทบทวนวิธีการโอนเงินคาตอบแทนอีกครั้ง อาจใชการโอนเงิน

ระบบ on line ผานทาง internet ของธนาคารพาณิชยซึ่งเสียคาใชจายถูกกวาธนาคารกรุงเทพ โดยจะสํารวจการ

ใหบริการน้ีกับธนาคารพาณิชยอื่นๆ ตอไป ระหวางน้ี จึงใชระบบเดิมและข้ันตอนเดิมไปกอน แตสามารถลดจํานวน

การโอนเขาธนาคารลงไปได เน่ืองจากอาจารยสวนหน่ึงเปลี่ยนแปลงมาเปนบัญชีสหกรณออมทรัพย มก.  

สถานพยาบาล ติดตามประเมินผลการปรับปรุงตามแผนดําเนินงาน จํานวน 3 ครั้ง เสนอตอผูบริหารในที่ประชุม 



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555                                                                            130 

 

สํานักงานตรวจสอบภายใน มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการตรวจสอบ มกีารปรับปรุงข้ึนตอนให

เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน สอดคลองกับขอเท็จจริง มีการรายงานผลการตรวจสอบเสนอผูอํานวยการ และรอง

อธิการบดีฝายประกันคุณภาพเพื่อทราบตอไป  

สํานักงานกฎหมาย จัดทํารายงานผลการปรับปรุงกระบวนงานเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อใหพิจารณา 

สํานักงานประกันคุณภาพ สรุปรายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานหลักตอผูอํานวยการในที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพเพื่อพิจารณาแนวทางดําเนินการในปตอไป ดังน้ี 

 - การรายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ของหนวยงานตางๆ ยังมีบางหนวยงานไมสามารถ

รายงานผลไดตามระยะเวลาทีก่ําหนด เน่ืองจากอยูระหวางดําเนินการ ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ จึง

เสนอใหมีการติดตามเปนระยะๆ และแจงใหหนวยงานทราบลวงหนา 

 - การจัดทํารายงานการประชุม จากเดิม 3 วัน เปน 2 วัน การประสานงานโรงพิมพ พิสูจนอักษร

กอนจัดพิมพคูมือ จากเดิม 3 สัปดาห เปน 2 สัปดาห และจัดสงคูมือฯ ใหหนวยงาน จากเดิม 2-3 วัน เปน 1 วัน ยัง

ไมเห็นผลลัพธชัดเจน เน่ืองจากมีกรณีเกิดภัยพิบัตินํ้าทวม ผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ เสนอแนะให

วางแผนบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติและไมใชภัยธรรมชาติดวย 

สํานักการกีฬา มีการติดตามประเมินผลโดยจัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมีอํานาจเพื่อพิจารณา 

สํานักงานทรัพยสิน มีการกํากับติดตาม โดยมีการตรวจพื้นที่ ตรวจสอบผูไดสิทธ์ิในสวนการจัดรานคาเพื่อ

อํานวยความสะดวก รับเรื่องรองเรียน แกไขปญหาตางๆ ในชวงวันงาน และสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ

ผูบริหาร เพื่อใหพิจารณา 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

6.1-5-1 ขอมูลการกํากับ ติดตาม ประเมินผล/รายงานผล การปรับปรุงกระบวนงานของหนวยงาน 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 

คะแนน 

5 ขอ บรรล ุ 5 ขอ 
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บทท่ี 3   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองคประกอบ

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

และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีเปน 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 กรณีไม

ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ 

ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 12 ตัวบงช้ี โดย

มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.66 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ   

- - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก  

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 - 4.47 - 4.65 - ดีมาก  

องคประกอบที่ 3  การบริหาร

และจัดการ  

5.00 - 4.50 - - - 4.60 - ดีมาก  

องคประกอบที่ 4  การเงินและ

งบประมาณ 

- - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก  
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องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบที่ 5  ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 - - - 4.00 - ดี  

องคประกอบที่ 6  การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 - - - 5.00 - ดีมาก  

เฉล่ียภาพรวม 5.00 - 4.67 - 4.47 - 4.66 -   

ระดับคุณภาพ ดีมาก  ดีมาก  ดี  ดีมาก    

  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกจิของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอนผลการ

ดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี 

 1. การสนับสนุนพันธกิจดานสนับสนุนการเรียนการสอน พบวา 

สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 โดยกําหนด

ยุทธศาสตร ดังน้ี   

ยุทธศาสตรที่ 1 สนับสนุนพันธกิจดานบริหารการศึกษา โดยกําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 4 ตัวช้ีวัด ผล

การดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย 4 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 100 

2. การสนับสนุนพันธกิจดานการบริหารจัดการ พบวา  

สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยกําหนด

ยุทธศาสตร ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 2 สนับสนุนดานพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและประสบการณวิชาชีพ

ใหเปนไปตามสมรรถนะ โดยกําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 8 ตัวช้ีวัด พบวา ผลการดําเนินงานตรงตามเปาหมาย 3 ตัวช้ีวัด 

คิดเปนรอยละ 37.5 และ สูงกวาเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 62.5 

  ยุทธศาสตรที่ 3 สนับสนุนการบริหารจัดการทั่วไป โดยกําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 37 ตัวช้ีวัด พบวา 

ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย 10 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 27.0 ตรงตามเปาหมาย 5 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 

13.5 และ สูงกวาเปาหมาย 22 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 59.5 

 ยุทธศาสตรที่ 4 สนับสนุนการบริหารจัดการดานทรัพยสิน โดยกําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 3 ตัวช้ีวัด 

พบวา ผลการดําเนินงานตํ่ากวาเปาหมาย 1 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 33.3 และ สูงกวาเปาหมาย 2 ตัวช้ีวัด คิดเปน

รอยละ 66.7 
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3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของสํานัก 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี สามารถวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควร

พัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังน้ี 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  จุดแข็ง 

 1. สํานักงานอธิการบดีมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับความรวมมือจาก

ทุกหนวยงาน โดยมีการผนวกงานประกันคุณภาพเขาไวเปนตัวบงช้ีในแผน รวมทั้งมีระบบการติดตามผลการ

ดําเนินงานของทุกหนวยงานตามแผนปละ 3 ครั้ง เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของแผน 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

  จุดแข็ง 

 1. สํานักงานอธิการบดีเปนศูนยรวมของหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทุกหนวยงานไดขับเคลื่อนผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักใหอยูในระดับ

ดีถึงดีมาก รวมทั้งสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการในระดับมากถึงมากที่สุด 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

  จุดแข็ง 

 1. ผูบริหารทุกหนวยงานใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเองในภาพรวมมากถึงรอยละ 94.30 รวมทั้งมีการสงเสริมใหเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานอยางเปน

ระบบ 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. ระบบการพัฒนาบุคลากรยังไมมีการนําผลการประเมินแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ไป

ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  ขอเสนอแนะ 

  1. ควรมีการทบทวน และปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน โดยอาจนําแนว

ทางการประเมินสมรรถนะ หรือการกําหนดตัวช้ีวัดระดับบุคคล มาเปนฐานในการปรับปรุง 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  จุดแข็ง 

1. สํานักงานอธิการบดีโดยกองคลังไดมีการพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร 

โดยนําระบบบริหารทรัพยากรองคการ (ERP) มาใช ทําใหระบบงานภายในมีการควบคุมที่ดี และมีประสิทธิภาพ 

2. สํานักงานอธิการบดีมีหนวยงานที่มีรายไดจากกิจกรรมสําคัญๆ ใหมหาวิทยาลัย ซึ่งแบงการมีรายได

ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

2.1 หนวยงานหารายไดใหมหาวิทยาลัย ไดแก กองยานพาหนะฯ และ สํานักงานทรัพยสิน 
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2.2 หนวยงานที่มีรายไดใหมหาวิทยาลัย ไดแก สํานักงานบริการวิชาการ สถานพยาบาล สํานักการ

กีฬาศูนยวิชาบูรณาการฯ และ ศูนยการศึกษานานาชาติ 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  จุดแข็ง 

 1. สํานักงานอธิการบดีมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน โดย

กําหนดใหแตละหนวยงานพัฒนาตัวบงช้ีที่เหมาะสมกับการประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ เพื่อสรางความ

เขมแข็งใหกับทุกหนวยงาน 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สํานักงานอธิการบดียังไมมีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลอง

กับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

 2. สํานักงานอธิการบดีมีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน แตไมสามารถสงผลให

มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตรไดครบทุกตัวบงช้ี  

 ขอเสนอแนะ 

 1. สํานักงานอธิการบดีควรหารือคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี เพื่อกําหนดกําหนดตัว

บงช้ีเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย รวมทั้งหาแนวทางการ

พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตรใหครบทุกตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

  จุดแข็ง 

 1. สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง โดยการ

จัดโครงการ Best Improvement Awards เพื่อใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไดทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

3.3  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย 

 สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการประเมนิคุณภาพภายใน หนวยงานระดับหนวยงานยอยตางๆ มีผลการ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังน้ี 

 (เอกสารแนบ รายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) หนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 จํานวน 1 เลม) 
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บทท่ี 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดี ตามรอบปการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 

16-18 กรกฎาคม 2555 น้ัน สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และไดดําเนินการตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด 

จํานวน 39 โครงการ/กิจกรรม และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 31 โครงการ/

กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 5 กิจกรรม ไดแก  

  1. จัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อคุณภาพการบริการที่ดีข้ึน (สถานพยาบาล) กําหนดแลวเสร็จ 

กันยายน 2556 

  2. การเบิกจายเงินของศูนยวิชาบูรณาการฯ (ระบบ I-Cash) (ศูนยวิชาบูรณาการฯ) อยูระหวาง

ปรับเปลี่ยนบัญชีของอาจารยผูสอนจากบัญชีธนาคารเปนบัญชีสหกรณออมทรัพย 

  3. โครงการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยสินทางปญญา (สํานักงานบริการวิชาการ)  

  4. การปรับปรุงการบริการจองคอรดแบตมินตัน (สํานักการกีฬา) 

  5. จัดทําคูมือและขอบเขตการใหบริการนิสิตตางชาติ (ศูนยการศึกษานานาชาติ) 

  และโครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดดําเนินการ 3 กิจกรรม ไดแก 

  1. การจัดการความรูงานการประชุม (กองกลาง) 

  2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเงิน การพัสดุ (กองยานพาหนะฯ) โดยจะดําเนินการในปงบ 56 

  3. การปรับปรุงการเบิกจายพัสดุออนไลน (กองกลาง) 

 สําหรับผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ของสํานักงานประกันคุณภาพ พบวา มี

โครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว 

ทั้ง 11 โครงการ/กิจกรรม  

  รายละเอียดดังน้ี 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

สํานัก..... 

รายงาน ณ วันท่ี......................................... 

(เอกสารแนบ แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 1 เลม) 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะห

ตนเอง 

4. แนวทางการแกไข

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ช่ือโครงการ/

กิจกรรม 

6. ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา

ดําเนินการ 

9. ผูรับผิดชอบ 
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รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/กิจกรรมที่ยังไมไดดําเนินการตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2553

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก

1. ระบบและกลไกการใหบริการของหลาย

หนวยงานยังไมประสบผลสําเร็จ ไมได

ดําเนินการสํารวจความตองการของ

ผูรับบริการดวยตนเอง จึงขาดการวางแผนใน

การใหบริการจากขอมูลที่สํารวจการใหบริการ

 จึงเปนไปตามที่หนวยงานบริหารจัดการโดย

ขาดขอมูลและการวางแผนการใหบริการที่

ตรงตามความตองการหรือความคาดหวังของ

1. ควรกําหนดนโยบายใหทุกหนวยงาน ตองมีการสํารวจ

ความตองการของผูรับบริการ โดยมีขอบเขตและประเด็น

สํารวจตรงตามลักษณะของการใหบริการของหนวยงาน

นั้นๆ ควรมีการกํากับติดตามวา หนวยงานตางๆ ไดนําผล

สํารวจไปจัดทําแผนการใหบริการ รวมทั้งดําเนินการตาม

แผนและมีการประเมินผลเปนระยะในทุกเดือนหรือทุกไตร

มาส พรอมทั้งรายงานการแกไขปรับปรุงตามผลประเมิน

ความพึงพอใจของผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ และมีการให

1. สํารวจความตองการของ

ผูรับบริการอยางชัดเจน และมี

การนําผลสํารวจไปปรับปรุงการ

ใหบริการ มีการติดตามผลการ

ใหบริการในรูปแบบของการ

สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ

 - สํารวจความตองการการจัดทําหนังสือ

รับรองภาษาอังกฤษ

 - หนวยงานดําเนินงาน

ไดตามเกณฑมาตรฐาน

1 25 กองวิเทศ

สัมพันธ

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

ตรงตามความตองการหรือความคาดหวังของ

ผูใชบริการ และการประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบริการ เปนการประเมินเพียงคร้ัง

เดียวและสํารวจในภาพรวม ทําใหผลสํารวจ

ไมสะทอนตามความเห็นของผูใชบริการ

ทั้งหมด บางหนวยงานขาดการนําผลประเมิน

ไปใชปรับปรุงการใหบริการ

ความพึงพอใจของผูใชบริการอยางสม่ําเสมอ และมีการให

รางวัลหนวยงานที่มีการปฏิบัติไดตามกําหนด สวน

หนวยงานที่ไมสามารถดําเนินการไดควรใหรายงาน

ขอขัดของและแนวทางปรับปรุงเพื่อใหบรรลุผล

ผูรับบริการอยางสม่ําเสมอ

3. ในการปรับปรุงการใหบริการ พบวา เปน

การปรับปรุงในจุดเล็กๆ มิใชการปรับปรุงทั้ง

กระบวนการที่จะสงผลใหการบริการดีขึ้น

2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

ใหบริการตามภารกิจหลักของ

หนวยงานใหมีประสิทธิภาพและ

ชัดเจนมากข้ึน

 - จัดทําระบบสารสนเทศในการเลื่อนข้ัน

เงินเดือน และคาจางของบุคลากร

 - ระดับความพึงพอใจ

ของผูใชระบบ

2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

ชัดเจนมากข้ึน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 138
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

4. ทบทวนภารกิจและ

ความสามารถของหนวยงานใน

การใหบริการวิชาการกับ

บุคคลภายนอก

 - ประชุมพิจารณาทบทวนภารกิจและ

ความสามารถของหนวยงานในการ

ใหบริการวิชาการกับบุคคลภายนอก

 - แนวทางการ

ดําเนินงานจากผลการ

พิจารณาจากท่ีประชุม

2 ไมมีภารกิจหลักใน

การใหบริการ

วิชาการกับ

บุคคลภายนอก

กองกิจการนิสิต

 - โครงการบริการวิชาการ

  - ใหการตอนรับและบรรยายพิเศษแก

คณะ/หนวยงานภาครัฐท่ีขอเขาเยี่ยมชม 

ศึกษาดูงาน

 - สรางเครือขายผูรับผิดชอบใหเชาท่ีดิน

และอาคารราชพัสดุของหนวยงานภายใน

 - คาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ

2 ยังไมมีการ

ประเมินผลความพึง

พอใจโครงการ

บริการวิชาการ

สนง.ทรัพยสิน

5. ในภาพรวมของสํานักฯ มีกิจกรรม/

โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา เสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติตอจํานวนบุคลากรอยูในระดับ

ตองปรับปรุง (2.42 จาก 5.00 คะแนน) ทั้งนี้

เนื่องจากมีหลายหนวยงานที่ไมมีผล

ดําเนินงานของตัวบงชี้นี้ (จํานวน 6 หนวยใน 

18 หนวย) และมีหนวยงานที่มีคารอยละต่ํา

กวา 30 อยู 14 หนวย จาก 18 หนวย

3. เพื่อใหเกิดความชัดเจนในภารกิจการใหบริการแตละ

หนวยงานควรทบทวนวา สามารถใหบริการกับบุคลากร

ภายนอกในเร่ืองใดได เพื่อวางแผนในการจัดโครงการ

บริการวิชาการ รวมทั้งกําหนดการประเมินผลสําเร็จและ

ความพึงพอใจไวดวย โดยมีการกํากับติดตามและ

ประเมินผลในภาพรวมของแตละหนวยงาน

และอาคารราชพัสดุของหนวยงานภายใน

มก.

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

1. สงเสริมบุคลากรในหนวยงาน

ทุกระดับใหไดรับการพัฒนา

ความรูดานประกันคุณภาพ

 - โครงการสัมมนา กองกลาง ประจําป 

2555

 - แบบวัดความรูดาน

ประกันคุณภาพ

 - แบบวัดความพึงพอใจ

ในการรวมโครงการ

2 80 กองกลาง

2. ถายทอดความรูดานประกัน

คุณภาพใหบุคลากรในหนวยงาน

 - การประชุมกองกลาง  ประจําป 2555  - จํานวนผูเขารวมประชุม

 - จํานวนครั้งท่ีประชุม

2 81.96 กองกลาง

1. ขาดการใชความเชี่ยวชาญของแตละหนวย

 มาประสานความรวมมือ เพื่อการจัดการ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหเปน

หนึ่งเดียว เพื่อสงผลใหทุกหนวยงานประสบ

ผลสําเร็จ ลดภาระและความซํ้าซอนดานการ

ประกันคุณภาพ

1. ควรใหความรูดานประกันคุณภาพกับบุคลากรของ

หนวยงาน โดยเฉพาะระดับบริหาร เพื่อออกแบบและ

พัฒนาระบบงานใหเหมาะสมกับการประกันคุณภาพ ทําให

ระบบประกันคุณภาพเกิดประโยชนมากกวาจะเปนภาระงาน

คุณภาพใหบุคลากรในหนวยงาน

ไดรับรูอยางท่ัวถึงกันผานการ

ประชุมภายในหนวยงาน

 - จํานวนครั้งท่ีประชุม

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 139



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

2. กระบวนการที่มีการเชื่อมโยงระหวาง

หนวยงาน ขาดความชัดเจนทั้งขั้นตอนปฏิบัติ

และขอกําหนดที่สําคัญ

2. ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุง

ระบบการดําเนินงาน เพื่อลดปริมาณ ลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ลดความซํ้าซอน

2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานท่ี

มีความเช่ือมโยงระหวางหนวยงาน

เพ่ือลดข้ันตอน หรือความซ้ําซอน

ในการปฏิบัติงาน

 - ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต

เพ่ือพิจารณากระบวนงานท่ีมีความ

เช่ือมโยงระหวางหนวยงานและหา

แนวทางประสานงานความรวมมือเพ่ือลด

ข้ันตอน ความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน

 - กระบวนงานท่ี

ดําเนินการลดข้ันตอนได

สําเร็จ

2 ไมมีกระบวนงานท่ีมี

ความเช่ือมโยงกับ

หนวยงานอ่ืนท่ีจะ

ลดข้ันตอน

กองกิจการนิสิต

ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554
ภาพรวมภาพรวม

2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

2 100 กองกิจการนิสิต

2 100 110,150 กองคลัง

2 82.46 7,000 กองแผนงาน

2 100 4,040 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

2 100 54,600 สํานักงาน

กฎหมาย

2 100 สํานักงาน

1. เนื่องจากในแตละกองในสํานักงานอธิการบดีจะ

มีบุคลากรจํานวนหนึ่งท่ีมีประสบการณและความ

เช่ียวชาญในงานเฉพาะดานท่ีตนเองปฏิบัติอยู แต

ละกองควรมีการกําหนดประเด็นความรูในเรื่องท่ี

สําคัญ เพ่ือดําเนินการใหมีการถายทอดความรู 

ประสบการณจากตัวบุคคลไปสูบุคลากรใน

หนวยงาน และมีทีมงานท่ีดําเนินการในการ

รวบรวมเนื้อหาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เพ่ือ

เผยแพรทักษะหรือแนวปฏิบัติท่ีดีนั้นๆ ตอไป

 - มีการจัดการความรู

จากผูเช่ียวชาญภายใน

หนวยงานอยางนอย 1 

เรื่อง

 - จัดทําแผนการจัดการความรูของ

หนวยงาน โดยคํานึงถึงการถายทอดความรู

จากบุคลากรเช่ียวชาญ รายละเอียดหลัก

ในแผนประกอบดวย ประเด็นความรู 

กลุมเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ และ

งบประมาณในการดําเนินการ เปนตน

จัดทําแผนการจัดการความรู โดย

คํานึงถึงการถายทอดความรูจาก

บุคลากรเช่ียวชาญ และกําหนด

กลุมเปาหมายใหชัดเจนมากข้ึน

2 100 สํานักงาน

บริการวิชาการ

0 0 สํานักการกีฬา

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

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



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

2 80 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

 - โครงการจัดการความรูงานสารบรรณ 2 100 กองกลาง

 - กิจกรรมการจัดการความรูงานการ

ประชุม

0 0 กองกลาง

 - โครงการกิจกรรมมุมภาษาอังกฤษ

(English Coner)

2 100 กองวิเทศ

สัมพันธ

 - การบริหารจัดการความรู เรื่อง การ 2 100 13,811 สํานักงาน - การบริหารจัดการความรู เรื่อง การ

บริหารจัดการตลาด

2 100 13,811 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูท่ีไดรับ

ในการอบรมหลักสูตร/โครงการตางๆ

 - บุคลากรเขารับการ

อบรมไมนอยกวารอยละ 

80 ไดนําเสนอความรูให

ท่ีประชุมหนวยงานไดรับ

ทราบ

2 100 กองบริการ

การศึกษา

 - การจัดทําระบบพ่ีเลี้ยงเพ่ือถายทอด

ข้ันตอนปฏิบัติงานใหกับบุคลากรใหม

 - การเรียนรูจากเพ่ือนรวมงาน

 - บุคลากรใหมสามารถ

ปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2 100 กองบริการ

การศึกษา

ประสิทธิภาพ

 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเงิน 

การพัสดุ

 - จํานวนผูเขารวม

โครงการไมนอยกวา 50 

คน

0 จะดําเนินการในปง

ปม.56

กอง

ยานพาหนะฯ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 141



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

 - จัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือ

คุณภาพการบริการท่ีดีข้ึน

 - ระดับความพึงพอใจใน

ผูรับบริการ³3.50

 - จํานวนการเก็บบันทึก

ความรูในฝายครบ

กระบวนการ SECI ³ 1 

เรื่อง/ฝาย

 - จํานวนการนําความรู

ไปใชในการปฏิบัติงาน ³ 

1 เรื่อง

1 กําหนดสิ้นสุด

โครงการ ก.ย.56

สถานพยาบาล

2. ศูนยการศึกษานานาชาติ ควรมีการพัฒนา

กระบวนการดําเนินงานท่ีเปนประโยชน 

สรางสรรคกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับนิสิตนานาชาติ

ใหมากข้ึนกวาปจจุบัน เชน การจัดกิจกรรม

ถายทอดแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสราง

ความรูสึกประทับใจในภาพลักษณการศึกษาใน

ประเทศไทย เปนตน เพ่ือเตรียมการรองรับการ

กาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จัดโครงการ/กิจกรรมใหนิสิต

ตางชาติไดมีสวนรวมมากข้ึน

 - โครงการการกาวแรกสูบัณฑิยุคใหม

หลักสูตรนานาชาติ

 - Cumpus Tour

 - โครงการ KU International Food Fair

 2012

 - ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 

ไมนอยกวา 3.5 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

2 72.4 95,041

101,750

ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 142
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รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

มีมาตรการควบคุมดูแลการจัด

สวัสดิการและรถจักรยานยนต

รับจาง

 - โครงการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการรถ

โดยสารสวัสดิการ

 - มีการบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการควบคุมดูแล

การบริการรถโดยสาร

สวัสดิการอยางชัดเจน

2 100 5,000,000 กอง

ยานพาหนะฯ

 - โครงการพัฒนาปรับปรุงการกํากับดูแล

รถจักรยานยนตรับจาง

 - มีมาตรการ/ประกาศ/

ระเบียบเกี่ยวกับการ

ควบคุมดูแลการจัด

สวัสดิการและ

รถจักรยานยนตรับจาง

2 100 10,000 กอง

ยานพาหนะฯ

3. กองยานพาหนะฯ ควรมีการจัดรถสวัสดิการให

เพียงพอ และจัดระเบียบรถจักรยานยนตรับจาง 

รวมถึงมีมาตรการควบคุมความปลอดภัย และคา

โดยสารท่ีเปนธรรม ท้ังนี้ ควรมีการทําความเขาใจ

ถึงขอจํากัดในการบรรเทาปญหาตางๆ ใหบุคลากร

สวนใหญไดเขาใจ

รถจักรยานยนตรับจาง

อยางชัดเจน

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก

1. หลายหนวยงานของสํานักงาน

อธิการบดี มีผลการดําเนินงานตามตัว

บงช้ีขององคประกอบภารกิจหลัก อยู

ในระดับนอยกวา 3 คะแนน

1. ควรเรงหาแนวทางสรางความเขาใจและความ

รวมมือใหทุกหนวยงานพัฒนาผลการดําเนินงานใน

องคประกอบนี้ใหมีความใกลเคียงกัน เพ่ือใหระดับ

ความสําเร็จของการใหบริการอันเปนภารกิจหลัก

ของหนวยงานท้ังหมดอยูในระดับสูงใกลเคียงกัน

สรางความเขาใจรวมกันระหวาง

หนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดีเกี่ยวกับตัวบงช้ีตาม

ภารกิจหลัก

 - จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการกําหนดตัว

บงช้ีตามภารกิจหลักของหนวยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดี

 - มีตัวบงช้ีตามภารกิจ

หลักของหนวยงานใน

สังกัดสํานักงาน

อธิการบดีท่ีชัดเจนมากข้ึน

2 100 ทุกหนวยงาน

ในสังกัดสนง.

อธิการบดี

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 143
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5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

2 100 กองกลาง

2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

2 100 กองคลัง

2 100 กองบริการ

การศึกษา

2 95 102,500 กองแผนงาน

2 100 10,000,000 กอง

ยานพาหนะฯ

 - จัดทําแผนดําเนินงานสํารวจความ

ตองการของผูรับบริการ

 - จัดทําแผนดําเนินงานปรับปรุงการ

ใหบริการท่ีสอดคลองตามความตองการ

ของผูรับบริการ

 - ประเมินผลความพึงพอใจของ

ผูรับบริการภายหลังท่ีมีการปรับปรุงการ

ใหบริการตามความตองการของ

ผูรับบริการแลว

 - ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการไมนอย

กวา 3.5 คะแนน 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ดําเนินการสํารวจความตองการ

ของผูรับบริการอยางเปนระบบท่ี

ชัดเจนมากข้ึน

2. สํานักงานอธิการบดีจึงควรกําหนดวาทุก

หนวยงานตองมีแผนงาน/กิจกรรมสํารวจความ

ตองการของผูรับบริการ เพ่ือนํามาจัดทําแผน

ดําเนินงานของการใหบริการเชิงรุก

ยานพาหนะฯ

2 100 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

2 100 สถานพยาบาล

2 100 สํานักงาน

กฎหมาย

2 100 13,950 สํานักงาน

ทรัพยสิน

2 80 สํานักงาน

บริการวิชาการ

2 100 สํานักการกีฬา2 100 สํานักการกีฬา

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

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



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

2 91 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

 - การสํารวจความตองการการจัด

โครงการของนิสิตภาคพิเศษ

2 100 กองกิจการนิสิต

 - การสํารวจความตองการเรื่องการเขียน

ขอเสนอโครงการการวิจัยภาษาอังกฤษ

2 100 กองวิเทศ

สัมพันธ

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ

1. ทุกหนวยงานควรจะกําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมาย กําหนดประเด็นความรูท่ีตองการ

ไดรับการถายทอดจากผูมีประสบการณ เพ่ือนํามา

จัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการ

จัดการความรูใหสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

เดียวกับภาพรวม คือ จัดทํา

แผนการจัดการความรู โดย

คํานึงถึงการถายทอดความรูจาก

บุคลากรเชียวชาญ และกําหนด

กลุมเปาหมายใหชัดเจนมากข้ึน

2. ควรสงเสริมใหหนวยงานท่ีมีระบบการจัดการ

ความรูท่ีดี มาถายทอดประสบการณ เพ่ือแบงปน

และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงานใหเกิด

จัดใหมีการถายทอดความรู และ

ประสบการณในการดําเนินงาน

ระหวางหนวยงาน

 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 

ประสบการณในการปรับปรุงงาน

 - ผูเขารวมโครงการมี

ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน

2 100 สนง.อธิการบดี

รวมกับสถาน 

พยาบาล

1. ยังมีบางหนวยงานท่ียังไมไดกําหนด

เปาหมายในการจัดการความรูของ

หนวยงานใหสอดคลองกับภารกิจของ

หนวยงานอยางชัดเจน และยังขาดการ

กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายวา กลุม

ใดควรจะไดรับการถายทอดทักษะและ

พัฒนาความรูในเรื่องใด

และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินงานใหเกิด

การพัฒนาสูองคกรเรียนรูระหวางกันมากข้ึน

ระหวางหนวยงาน เกี่ยวกับการปรับปรุงงาน

ไมนอยกวา 3.5 คะแนน

พยาบาล

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 145



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

2. ยังขาดการประเมินผลการ

ดําเนินงานของแผนบริหารความเสี่ยง 

พบเพียงการติดตามและสรุปผลในบาง

ประเด็นเทานั้น

3. ควรมีข้ันตอนและกลไกในการท่ีจะใหมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความ

เสี่ยง เพ่ือจะไดรายงานผลสําเร็จ ปญหา อุปสรรค 

และแนวทางปรับปรุงแกไขตอผูบริหารของ

หนวยงานตอไป

ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหาร

ความเสี่ยงใหเปนไปตามระบบ

และกลไกของมหาวิทยาลัย

 - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง สนง.

อธิการบดี

 - ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเปนแนวทางใน

การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในปถัดไป

 - สามารถดําเนินการ

บริหารความเสี่ยงได

ตามท่ีกําหนดไว

2 100 คณะกรรม 

การบริหาร

ความเสี่ยง 

สนง.อธิการบดี

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน

1. เกณฑมาตรฐานขอบงช้ีท่ี 5.1 ยัง

ขาดความชัดเจนในเกณฑมาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

เดียวกับองคประกอบท่ี 2 คือ ขาดความชัดเจนในเกณฑมาตรฐาน

บางขอ เชน ขอ 3 ทําใหตัวบงช้ีท่ี 5.2, 

5.3 และ 5.4 ไมคอยมีความหมายท่ีเปน

เปาหมายในเชิงคุณภาพ

เดียวกับองคประกอบท่ี 2 คือ 

สรางความเขาใจรวมกันระหวาง

หนวยงานในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดีเกี่ยวกับตัวบงช้ีตาม

ภารกิจหลัก

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 146



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

 - มีรายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ระดับ

หนวยงานยอย

2 100 กองกลาง

2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

2 100 กองกิจการนิสิต

2 100 กองคลัง

2 100 กองบริการ

การศึกษา

2. โครงสรางระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพยังไมเขมแข็ง ผูบริหาร

บางสวนยังขาดความรูและความเขาใจ

ในความหมายของระบบประกัน

คุณภาพ สงผลใหระบบประกันคุณภาพ

 ขาดความชัดเจน มองไมเห็น

ประโยชนของการบริหารงานในเชิง

บริหารคุณภาพ และทิศทางในการ

ปรับปรุงแกไขระบบใหดีข้ึน ยังไม

เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ปรับปรุงระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในสํานักงาน

อธิการบดีใหชัดเจนมากข้ึน

 - รวบรวมผลดําเนินงานและจัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใน

ระดับหนวยงานยอยในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี

การศึกษา

2 100 กองแผนงาน

2 100 กองวิเทศ

สัมพันธ

2 100 ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

2 100 สถานพยาบาล

2 100 สํานักงาน

กฎหมาย

2 100 สํานักงาน

ทรัพยสิน

เปนไปในทิศทางเดียวกัน

ทรัพยสิน

2 100 สํานักงาน

บริการวิชาการ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 147



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

2 100 สํานักการกีฬา

2 50 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

 - ผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงช้ีไมนอยกวา 4 

คะแนน

2 100 20,000 กอง

ยานพาหนะฯ

 - ปรับปรุงตัวบงช้ีและเกณฑประเมิน

คุณภาพภายในใหสอดคลองกับการ

 - มีคูมือตัวบงช้ีและ

เกณฑประเมินคุณภาพ

2 100 คณะกรรม 

การประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานของแตละหนวยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดีมากยิ่งข้ึน

เกณฑประเมินคุณภาพ

ภายในสําหรับหนวยงาน

ในสังกัดสํานักงาน

อธิการบดี

การประกัน

คุณภาพ สนง.

อธิการบดี

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 148



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

3. เนื่องจากสํานักงานอธิการบดี 

ประกอบดวย หนวยงานท่ีมีความ

แตกตางกันในภารกิจคอนขางมาก ทํา

ใหเนื้อหาในระบบประกันคุณภาพของ

แตละหนวยงานถูกตีความแตกตางกัน

ในเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ีเดียวกัน

 นอกจากนี้การประสานงานในการท่ีจะ

เช่ือมโยงขอมูลของแตละหนวยงานมา

เปนขอมูลในภาพรวมของสํานักงาน

อธิการบดี ยังขาดผูบริหารระดับสูงท่ี

ผูบริหารระดับสูงควรจะลงมากํากับดูแลอยาง

ใกลชิด และทําหนาท่ีประสานงาน ทําความเขาใจ

กับทุกหนวยงาน เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพของ

ทุกหนวยงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน

มีการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพ สํานักงาน

อธิการบดี เพ่ือพิจารณาการ

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน เปนประจําอยางตอเนื่อง

 - ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

สํานักงานอธิการบดีเพ่ือพิจารณาการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพรวมกัน

 - จัดการประชุม

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ สํานักงาน

อธิการบดีอยางตอเนื่อง

2 100 คณะกรรม 

การประกัน

คุณภาพ สนง.

อธิการบดี

อธิการบดี ยังขาดผูบริหารระดับสูงท่ี

จะมากํากับดูแล

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

1. ควรใหการอบรมความรูเกี่ยวกับเครื่องมือและ

กระบวนการแกไขปญหาแกกลุมผูพัฒนาและ

ปรับปรุงงาน รวมท้ังสรางทัศนะเชิงบวกในการ

ปรับปรุงงานในหนวยงาน

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

เดียวกับองคประกอบท่ี 3 คือ จัด

ใหมีการถายทอดความรู และ

ประสบการณในการดําเนินงาน

ระหวางหนวยงาน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 149



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

 - การปรับปรุงการเบิกจายพัสดุออนไลน 0 0 กองกลาง

 - การปรับปรุงกระบวนการขอตําแหนง

ทางวิชาการ

 - การปรับปรุงกระบวนการเลื่อน

คาตอบแทนพนักงานราชการ

 - การปรับปรุงกระบวนการรับสงเอกสาร

 - การปรับปรุงเว็บไซดกองการเจาหนาท่ี

2 100 กองการ

เจาหนาท่ี

 - ทบทวนกระบวนงานผานท่ีประชุม

คณะกรรมการกองกิจการนิสิต

2 100 กองกิจการนิสิต

2. ผูบริหารควรพัฒนาระบบและกลไกการ

ปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง รวมท้ังการรักษา

มาตรฐานผลและกระบวนการการดําเนินงาน เพ่ือ

เปนฐานในการปรับปรุงงานตอไป

มีการปรับปรุงงานตางๆ ของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง โดย

คํานึงถึงการรักษามาตรฐานการ

ดําเนินงาน ครอบคลุมทุกงาน

ภายในหนวยงาน และใหบุคลากร

ในหนวยงานมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงงาน

 - สามารถปรับปรุงงาน

ใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน

คณะกรรมการกองกิจการนิสิต

 - วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเงินสํารองจาย 

10% และเงินยยืมทดรองจาย

 - แนวปฏิบัติการดําเนินการเงินทดรอง

จาย/เงินหมุนเวียน

2 100 กองคลัง

 - การปรับปรุงการขออนุมัติแบบกอสราง

ของกองแผนงาน

2 67.8 กองแผนงาน

 - โครงการปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงาน 2 100 กองวิเทศ

สัมพันธ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 150



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

 - การเบิกจายเงินของศูนยวิชาบูรณาการฯ

 (ระบบ I-Cash)

1 ติดตอจนท.ธนาคาร

แลวแตมีคาใชจาย 

จึงใหอาจารยผูสอน

ใชบัญชีสหกรณออม

ทรัพย

ศูนยวิชาบูรณา

การฯ

 - โครงการสงเสริมการมีสวนรวมในระบบ

ประกันคุณภาพ

2 100 สถานพยาบาล

 - โครงการสัมมาทิฐิ 2 100 54,600 สํานักงาน - โครงการสัมมาทิฐิ 2 100 54,600 สํานักงาน

กฎหมาย

 - การปรับปรุงการใหบริการใชพ้ืนท่ี 2 100 สํานักงาน

ทรัพยสิน

 - โครงการปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยสิน

ทางปญญา

1 50 สํานักงาน

บริการวิชาการ

 - การปรับปรุงการบริการจองคอรดแบ

ตมินตัน

1 สํานักการกีฬา

 - จัดทําคูมือและขอบเขตการใหบริการ

นิสิตตางชาติ

1 50 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

 - การรับสมัครออนไลน ผานเว็บไซตศูนย

การศึกษานานาชาติ

2 60 60,000 ศูนยการศึกษา

นานาชาติ

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 151



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

 - การลดข้ันตอนการใหบริการรับ

ผลงานวิจัยในการจัดประชุมทางวิชาการ 

มก. ผานระบบสารสนเทศ

 - โครงการนําระบบสารสนเทศมาใชใน

การจัดทํา มคอ. ออนไลน

 - สามารถปรับปรุงงาน

ใหรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

และประหยัดทรัพยากร

ตางๆ ไดแก กระดาษ 

บุคคล โดยสามารถรับสง

ผลงานผานระบบ

สารสนเทศไดภายใน 5 

นาที

 - จัดทํา มคอ.3 ออนไลน

2 100 กองบริการ

การศึกษา

 - จัดทํา มคอ.3 ออนไลน

ไมนอยกวารอยละ 80 

ของจํานวนคณะและ

วิทยาเขตท้ังหมดของ

มหาวิทยาลัย

 - การทําบัตรอนุญาตผานเขาออก มก.  - ระยะเวลาการ

ใหบริการไมเกิน 5 นาที

2 100 กอง

ยานพาหนะฯ

 - การปรับปรุงแนวการตรวจสอบ (Audit 

Program) ดานการเงินบัญชี

 - จํานวนแนวการ

ตรวจสอบท่ีไดรับการ

2 100 สํานักงาน

ตรวจสอบProgram) ดานการเงินบัญชี ตรวจสอบท่ีไดรับการ

ปรับปรุง

ตรวจสอบ

ภายใน

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 152



หนวยงาน …สํานักงานอธิการบดี...

รายงาน ณ วันท่ี 24 มิถุนายน 2556

5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(KPI)

6*. ผลการ

ดําเนินงานตาม

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554

8. งบประมาณ

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

9. หนวยงาน

รับผิดชอบ

7. รอยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/4. โครงการ/กิจกรรม

สปค.02

(KPI)

โครงการ/

กิจกรรม

3. แนวทางพัฒนาปรับปรุง1. จุดท่ีควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ

กิจกรรม

4. โครงการ/กิจกรรม

3. ขยายการปรับปรุงงานใหครอบคลุมหนวยงาน

เพ่ิมข้ึนและจํานวนบุคลากรท่ีเขารวมโครงการเพ่ิม

มากข้ึน

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง

เดียวกับองคประกอบท่ี 6 คือ มี

การปรับปรุงงานตางๆ ของ

หนวยงานอยางตอเนื่อง โดย

คํานึงถึงการรักษามาตรฐานการ

ดําเนินงาน ครอบคลุมทุกงาน

ภายในหนวยงาน และใหบุคลากร

ในหนวยงานมีสวนรวมในการ

ปรับปรุงงาน

4. ยกระดับโครงการ Best Improvement 

Awards ใหเปนโครงการท่ียั่งยืน คือมีระบบและ

กลไกการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง มีมาตรฐาน

ของระบบและกลไก และสงผลตอการพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรอยางกวางขวาง

พัฒนาปรับปรุงรูปแบบของ 

โครงการ Best Improvement 

Awards เพ่ือสรางความสนใจให

หนวยงานสงผลงานเขารวม

ประกวดอยางตอเนื่อง

 - โครงการ Best Improvement Awards  - มีแผนดําเนินงาน

โครงการ Best 

Improvement Awards

 อยางตอเนื่อง

2 100 สนง.ก.พ.ร.มก.

ขอ 6 ใสหมายเลขแทนขอความ ดังนี้ 

0 หมายถึง ยังไมไดดําเนินการ, 1 หมายถึง อยูระหวางดําเนินการ, 2 หมายถึง ดําเนินการแลว 153
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บทท่ี 5  

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2555 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 

2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระหวางวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ จาก

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 

และรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณผูรับบริการ กลุมอาจารย บุคลากร และนิสิต 

จํานวน 19 คน 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบงช้ี โดยหนวยงาน

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี

คะแนนเฉลี่ย 4.41 ไดคุณภาพระดับดี ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปการศึกษา 2555 (เต็ม 5) 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานักงาน กรรมการ สํานักงาน กรรมการ สํานักงาน กรรมการ สํานักงาน กรรมการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 2.00 4.47 4.47 4.65 3.65 

องคประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 4.50 4.50 - - 4.60 4.60 

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 

องคประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.67 4.33 4.47 4.47 4.66 4.41 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี 
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

และขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ดังน้ี 

ภาพรวม 

1. มีหนวยงานในกํากับที่เปนหลักในการสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยไดครบถวน และ

สามารถขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยใหเปนผลสําเร็จในหลายๆ เรื่อง อาทิ การเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

การพัฒนานิสิต ความเปนเลิศดานกีฬา และกิจกรรมสรางรายไดใหกับมหาวิทยาลัย เปนตน 

2. มีระบบที่ดีในการกํากับดูแลและติดตามใหหนวยงานในสังกัดไดทําการปรับปรุงและพัฒนาผลการ

ดําเนินงานของตนเอง สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีไดในหลายตัวบงช้ี แมวาจะไม

ครบถวนทุกตัวบงช้ี แตมีการพัฒนาที่เดนชัดในหลายหนวยงาน เชน การสรางแนวปฏิบัติที่ดีในหลายๆ 

กระบวนงาน อยางไรก็ตามในบางหนวยงานก็ยังไมมีการทบทวนหรือพัฒนากระบวนงานของภารกิจที่ตองทํา

อยูเปนประจํา ดังน้ัน คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ควรสรางกลไกที่จะติดตาม 

สนับสนุนใหทุกหนวยงานไดมีการทบทวนพัฒนากระบวนงานที่เปนภารกิจหลักของตนเองอยางสม่ําเสมอ 

3. สํานักงานอธิการบดีมีหนวยงานในสังกัดจํานวนมากถึง 17 หนวยงาน บางหนวยงานมีขนาดเล็ก 

มีภารกิจที่เฉพาะกิจ ทําใหหนวยงานดังกลาวไมอาจดําเนินงานตามองคประกอบของการประกันคุณภาพได

ครบทุกตัวบงช้ี คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี ควรมองภาพรวมของทั้งสํานักงาน 

พรอมทั้งสรุปประเด็นตางๆ ของทุกหนวยงานในสังกัดวา หนวยงานใดในสังกัดยังมีจุดออน หรือยังไมสามารถ

ดําเนินการตามตัวบงช้ีใดทีม่ีความสําคัญตอภารกิจหลักของตนเอง เพื่อจะไดเสนอแนะใหความชวยเหลือแก

หนวยงานน้ันๆ สวนกลุมงานขนาดเล็กที่ทําหนาที่ประสานงานเทาน้ัน เชน กลุมงานในสํานักงานอธิการบดี ไม

จําเปนตองจัดทํา SAR ของตนเอง เน่ืองจากไมสามารถดําเนินการไดครบ 6 องคประกอบ 

ขอเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

- ผูบริหารระดับสูง (อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี) ทุกฝาย และผูอํานวยการหนวยงาน

ทุกหนวยงาน ควรมีสวนรวมในการเขามากํากับดูแลอยางใกลชิดในระบบประกันคุณภาพของสํานักงาน

อธิการบดี ทั้งในฐานะผูบังคับบัญชา และในฐานะผูนําองคกรหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อสรางขวัญและ

กําลังใจและเปนปจจัยความสําเร็จในการขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดีใหเปนไปตาม

เปาหมาย 

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได

คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

  โดยสํานักงานอธิการบดี มีกระบวนการดําเนินงานไปตามเกณฑการประเมินครบถวนทุกประเด็น 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

จํานวน 3 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.65 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.65 ไดคุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังน้ี  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. งานของสํานักงานอธิการบดีสวนใหญเปนการใหบริการแกบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป แตผล

การประเมินความพึงพอใจในรายงานของการใหบริการยังตํ่ากวาเปาหมายที่วางไว ในระดับความพึงพอใจที่

ระดับคะแนน 4.00 แตทําไดเพียง 3.94 ซึ่งถือวายังไมบรรลุเปาหมาย 

2. การจัดทําแบบสํารวจความตองการของผูรับริการยังไมถูกตองตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงช้ี 

3. ไมพบการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการที่ไดสํารวจความ

ตองการไวลวงหนา พบเพียงความตองการที่ใหขอมูลในการสํารวจความพึงพอใจของกิจกรรมที่ไดทําไปแลว จึง

ไมสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานตามตัวบงช้ี 

4. ไมพบหลักฐานที่ชัดเจน ในการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ

ใหบริการในรอบปตอไป  
  ขอเสนอแนะ 

1. สํานักงานฯ ควรพิจารณาในรายละเอียดวา หัวขอใดของการใหบริการในสวนใด หนวยงานใดที่ยังมี

ผลการประเมินตํ่ากวาเปาหมาย และใหหนวยงานน้ันๆ วิเคราะหถึงสาเหตุเพื่อวางแผนที่จะปรับปรุงในปตอไป 

2. การสํารวจความตองการของผูรับบริการที่ถูกตองและสมบูรณ ควรพิจารณาจัดทําโดยมีการ

สอบถามจากผูรับบริการแตละกลุมที่มีลักษณะงานเดียวกันโดยตรง (functional competency) หรืออาจเปน

การสอบถามจากผูรับบริการที่มีลักษณะงานแตกตางกัน แตเปนความจําเปนตองไดรับการพัฒนาในสมรรถนะ

เดียวกัน (ภาษา อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ) ทั้งน้ี ควรมีการสํารวจความตองการลวงหนากอนทํากิจกรรม เพื่อนํา

ขอมูลมาวางแผนการทํากิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

3. ควรมีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการมาพิจารณา และมีการ

แจงผลการพิจารณา ตลอดจนสิง่ที่ไดมีการพัฒนาปรับปรุงไปแลว ใหผูรับบริการไดรับทราบ  

4. การพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพในเชิงวัฒนธรรมน้ัน หนวยงานควร

พิจารณาจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่นอกเหนือกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เปนไปตามเทศกาล เชน ทําบุญวันข้ึนปใหม รด

นํ้าดําหัวในวันสงกรานต หรือการจัดงานมุทิตาจิตใหแกผูอาวุโส เปนตน แตหากสํานักงานฯ ไดจัดทําโครงการ

เกี่ยวกับ อาหารไทย เสื้อผาการแตงกายไทย คําสอนของปราชญโบราณของไทยบางทาน เชน สุนทรภู สมควร

นําไปจัดทําเปนกิจกรรมในรูปแบบของนิทรรศการเล็กๆ หรือปายนิเทศ เพื่อกระตุนหรือรณรงคใหผูอานเกิด

สํานึกหรือปฏิบัติเพื่อแสดงถึงวิถีชีวิตแบบไทยอยางแทจริง  
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5. ในการกําหนดเกณฑการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการจากทุกหนวยงาน ควรกําหนด

เปนเกณฑที่เปนแบบเดียวกันทั้งหมด 17 หนวยงาน และในกรณีที่ใชคาเฉลี่ยเปนตัวกําหนดเกณฑสมควร

กําหนดใหสอดคลองกับเกณฑตัดสิน เชน ผูเขารับบริการทุกคนมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจในระดับมากข้ึนไปไม

นอยกวา 3.51 (ระดับมาก)  

6. จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของบางหนวยงาน พบวา ขอมูลที่

นําเสนอยังมิไดตัดสินผล เน่ืองจากมิไดกําหนดเกณฑการตัดสิน  

7. ในกรณีการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร ซึ่งสํานักงานฯ ไดมีการประเมินครบทั้ง 3 ดาน

แลวน้ัน เฉพาะดานความรูความเขาใจ ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของการสัมมนา/อบรม ควรที่จะมีการวัดผลใน

ลักษณะการทดสอบความรูมากกวาจะเปนการสอบถามความคิดเห็นวารูเขาใจมากนอยเพียงใด 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จํานวน 5 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ไดคุณภาพระดับดีมาก สวน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังน้ี  

 จุดแข็ง 

- ทุกหนวยงานใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู เพื่อพัฒนางานภายใตความรับผิดชอบ 

  จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ไมพบการดําเนินการของคณะกรรมการประจําหนวยงานที่กํากับดูแลสํานักงานอธิการบดี นําผล

การบริหารงานของผูบริหาร และผลการดําเนินงานของหนวยงานไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

2. ไมพบการนําผลที่ไดจากการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรไปจัดทําแผนเพื่อปรับปรุงการ

บริหารงานดานการพัฒนาบุคลากร 

ขอเสนอแนะ 

- เน่ืองจากสํานักงานอธิการบดีไมมีคณะกรรมการประจําสํานักงานโดยตรง ดังน้ัน ควรมีการ

มอบหมายใหรองอธิการบดี หรือผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแลหนวยงานน้ันๆ เปนผูนําผลการประเมินตนเอง

ของหนวยงาน การประเมินผูบริหารของหนวยงาน ไปพิจารณาและรวมกับผูบริหารของหนวยงานน้ันๆ ในการ

วางแผนเพื่อปรับปรุงพัฒนางานบางจุดที่ยังเปนจุดออนอยู 

  ขอสังเกต 

- กิจกรรมการจัดการความรูในบางหนวยงานมีลักษณะที่ยังไมชัดเจน วาเปนกิจกรรมจัดการความรู

หรือไม ควรมีการสรางความเขาใจในการจัดการความรูใหมากย่ิงข้ึน 
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องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 4 การเงินและ

งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังน้ี  

 จุดแข็ง 

- มีการพัฒนาระบบบริหารการเงินอยูเสมอ อาทิ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน ระบบการจัดทํา

งบประมาณผานระบบเครือขาย e-Revenue การจายคาธรรมเนียมของการศึกษาโครงการพิเศษ ของนักเรียน

โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ผานระบบ bill payment เปนตน 

 ขอสังเกต 

- หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีสวนใหญไมมีรายไดของตนเอง ตองใชงบประมาณจาก

สวนกลาง การรายงานการใชจายงบประมาณในแตละปไดรายงานในลักษณะใชงบประมาณติดลบ และตองมี

การปรับแผนขอใชงบประมาณเพิ่มเติม จนเปนลักษณะปกติที่ตองมีการปรับแผนการใชงบประมาณ แตก็

สามารถดําเนินงานตามภารกิจได โดยยังไดรับการสนับสนุนจากรายไดสวนกลาง 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับดี 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลีย่ 4.00 ไดคุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังน้ี  

 จุดแข็ง 

1. มีโครงสรางคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดีที่เหมาะสม 

2. ทีมงานทําประกันคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดีมีประสิทธิภาพในการทํางาน 

 แนวทางเสริม 

1. บทบาทผูนําองคกรหรือหนวยงานเปนสิ่งจําเปนตอความสําเร็จของการบริหารเชิงบูรณาการ 

ภายใตระบบประกันคุณภาพ และความสําเร็จของการบริหารเชิงบูรณาการ ภายใตระบบประกันคุณภาพ 

สามารถทําใหงานของสํานักงานอธิการบดีโดยรวม งายและเบาลง 60% ลดคาใชจายโดยรวมได 30%  

ลดเวลาในการบริการทุกงานลงได มากกวา 30% ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานอธิการบดี จึงควรเพิ่มความ

ตระหนักในบทบาทของการเปนผูนําองคกร   
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2. ผูบริหาร ควรศึกษาและทําความเขาใจระบบประกันคุณภาพใหรูแจงทุกองคประกอบ  การจัดทํา 

SAR ของทุกหนวยงานรวม  17 เลม อาจไมสื่อวาภาพรวมของคุณภาพในระบบการประกันคุณภาพภายในของ

สํานักงานอธิการบดี ดีกวาการจัดทํา SAR ในภาพรวมเพียงเลมเดียว  

 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. ไมพบหลักฐานการใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพภายใน จากผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานไปยังหนวยงานยอย 

2. การนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางานและสงผลใหมีการพัฒนาที่ดีข้ึน ยังทํา

ไดไมครบทุกหนวยงานในแตละตัวบงช้ี 

 ขอเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดประชุมช้ีแจงผูบริหารระดับสูงที่กํากับดูแลหนวยงานตางๆ ของสํานักงานอธิการบดี 

และใหนโยบายที่สําคัญแกหนวยงานในสังกัด ในการที่เนนใหเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพในแต

ละภารกิจของหนวยงาน น้ันวา หากมีการพัฒนาที่ดีข้ึนในเรื่องน้ันๆ แลวจะสงผลดีแกสํานักงานอยางไร หากไม

มีการพัฒนาปรับปรุงจะเกิดผลกระทบอยางไร 

2. ควรมีคณะทํางานที่จะติดตามใหทุกหนวยงานไดทําการปรับปรุงพัฒนางานในสวนที่ไดรับการ

แนะนํา เสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพในรอบปที่ผานมา เพื่อใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานของ

ตนเองในสวนที่ยังเปนจุดออนใหดีข้ึน ทันกับรอบการตรวจประกันคุณภาพในปถัดไป 

 องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงช้ี พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได

คุณภาพระดับดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี  

         จุดแข็ง  

1. บุคลากรของสํานักงานอธิการบดีคุนเคยกับการพัฒนาและปรับปรุงงาน รวมทั้งทํางานภายใต

สภาวะกดดันอยูเสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนหนวยงานสนับสนุนและใหบริการ จึงถูกกดดันและขับเคลื่อนใหตองมี

การพัฒนาและปรับปรุงจากผูใชบริการตลอดเวลา 

 แนวทางเสริม 

1. ควรเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานในคูมือประกันคุณภาพใหกับทีมงาน

ประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี  เน่ืองจากยังขาดความเขาใจในเกณฑมาตรฐาน และคําจํากัดความที่

ใชในคูมือประกันคุณภาพ 

2. ควรนําแนวนโยบาย มุงมั่นบริการ ประสานภารกิจมาใชใหเกิดประโยชนอยางจริงจัง  เน่ืองจากใน

การทํางานยังขาดการประสานงานระหวางหนวยงานในสํานักงานอธิการบดีอยางเพียงพอ ทําใหการแกปญหา
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ที่ตองอาศัยความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานไมไดรับการแกไข เน่ืองจากมองไมเห็นปญหาและ

สาเหตุของปญหา แตตองรับผลของปญหาที่เกิดข้ึน  

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

 ไมพบแนวปฏิบัติที่ดี 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

  หนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ือง สามารถ

สนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกดาน ทั้งใน ดานการศึกษา การพัฒนานิสิต

ใหมีความรู มีคุณธรรม การพัฒนาคณาจารยและบุคลากรในดานทักษะ ความรู และประสบการณวิชาชีพให

เปนไปตามสมรรถนะ การสงเสริมคุณภาพชีวิต การบริการวิชาการแกสังคม การสรางเครือขายความรวมมือ

ระหวางประเทศ การพัฒนากายภาพ การเงินและงบประมาณ และการบริหารจัดการทั่วไปไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการที่ไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน 

เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด และตอบสนองความตองการของผูรับบริการได

เปนอยางดี  

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2554 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 2554  พบวา 

สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เกือบครบทุกประเด็น โดยมกีิจกรรมทั้งหมด จํานวน 39 กิจกรรม มีการดําเนินการแลว 

31 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 5 กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ 3 กิจกรรม ไดแก 

1. การจัดการความรูงานการประชุม ของกองกลาง 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเงินและพัสดุ (กองยานพาหนะฯ) โดยจะดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

3. การปรับปรุงการเบิกจายพัสดุออนไลน (กองคลัง) 

  ทั้งน้ี สํานักงานอธิการบดี ควรมีการกํากับติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ และ

เกิดผลสําเร็จในการดําเนินงานใหครบทุกประเด็น 

กําหนดการประเมิน 

วันจันทรท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

08:30 – 09:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมิน  

ณ หองประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

09:00 – 10:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน พบผูบริหารสํานักงานอธิการบดี   

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 
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- ประธานคณะกรรมการฯ กลาวแนะนําคณะกรรมการ พรอมช้ีแจงวัตถุประสงค 

และแนวทางในการประเมินกลุมหนวยงานที่สนับสนุนการบริหาร 

- ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 

2555  ดังน้ี 

1. ขอมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหนวยงานในเบื้องตน 

2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงช้ี

คุณภาพภายในของหนวยงาน ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ 

และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหนวยงานในอนาคต 

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรอืผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ  

 - คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามเพิ่มเติม 

10:00 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจเอกสารหลักฐาน  

ณ หองประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

12:00 – 13:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 8 ช้ัน 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ป 

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

ณ หองประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

วันอังคารท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  

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

ณ หองประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

10:00 – 12:00 น. 

    

  10:00 – 10:40 น. 

  10:40 – 11:20 น. 

  11:20 – 12:00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ณ หองประชุม ณ หองประชุม 5, 6, 8 ช้ัน 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ป 

- บุคลากรที่รับบริการจากสํานักงานอธิการบดี                      จํานวน 10 คน 

- อาจารยที่รับบริการจากสํานักงานอธิการบดี                       จํานวน  5 คน 

- กลุมนิสิต                                                                จํานวน  6 คน 

(โดยมีนิสิตระดับปริญญาตรีจากประเทศในกลุมอาเซียน เชน ลาว กัมพูชา ประมาณ 

2 คน)                                                                   

12:00 – 13:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 8 ช้ัน 2 อาคาร

สารนิเทศ 50 ป 
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13:00 – 16:30 น. 

  13:00 – 13:30 น. 

  13:30 – 14:00 น. 

  14.00 – 14.30 น. 

  14:30 – 15:00 น. 

  15:00 – 15:30 น. 

  15:30 – 16:00 น. 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณหัวหนางานและเย่ียมชม  

-  กองแผนงาน 

-  กองการเจาหนาที ่

-  กองคลัง 

-  สํานักงานทรัพยสิน 

-  สํานักการกีฬา 

-  ศูนยการศึกษานานาชาติ 

วันพุธท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

09:00 – 12:00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ณ หองประชุม 8 ช้ัน 

2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

13:00 – 15:30 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร

และบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี รับทราบ ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2555 ไดศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูล

พื้นฐาน (Common data set) ของสํานักงานอธิการบดี ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2555 

ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวใน



รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2555                                                                       163 

 

รายงานการประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณผูรับบริการ กลุม

อาจารย บุคลากร และนิสิต จํานวน 19 คน 
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ภาคผนวก 

 ขอมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

ขอมูลพื้นฐาน หนวย ผลการดําเนินงาน  

ป 2555 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  

1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 8 8  

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 

2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉล่ีย 3.94 3.94 

3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการ 

ขอ 5  2 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับ

ของหนวยงาน 

ขอ 6  6 

6 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5  5 

7 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 6  6 

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 6  6 

9 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่สอดคลอง

กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือตางประเทศ 

คน 877  877 

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมหมวดแรงงาน) คน 930 930 

11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) คน 930 930 

12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศึกษาตอ คน - - 

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 7  7 

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 8  7 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ขอ 5  5 
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 คําสั่งแตงตั้งตางๆ 

 

 













 
 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักงานอธิการบด ี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบด ี

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕ 
------------------------------- 

  
เพื่อให้การประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี และหน่วยงานในสังกัด ดําเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย และเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย จึงให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงาน
อธิการบดี ดังนี้ 

 
คณะกรรมการดําเนินงาน 

๑.   ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   ประธานคณะกรรมการ 
๒.   ผู้อํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
๓.   ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต     กรรมการ 
๔.   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่    กรรมการ 
๕.   ผู้อํานวยการกองคลัง      กรรมการ 
๖.   ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา    กรรมการ 
๗.   ผู้อํานวยการกองแผนงาน     กรรมการ 
๘.   ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์     กรรมการ 
๙.   ผู้อํานวยการกองยานพาหนะ อาคารและสถานที ่  กรรมการ 
๑๐. ผู้อํานวยการศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กรรมการ 
๑๑. ผู้อํานวยการสถานพยาบาล     กรรมการ 
๑๒. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
๑๓. ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา     กรรมการ 
๑๔. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย    กรรมการ 
๑๕. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน    กรรมการ 
๑๖. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ    กรรมการ 
๑๗. ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานานาชาติ    กรรมการ 
๑๘. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
๑๙. นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม    กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. นางสาวรัชฎา  ช่ืนเสียง     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 ๒

โดยคณะกรรมการดําเนินงานมีหน้าที่อํานวยความสะดวกในการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานในสํานักงานอธิการบดี และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทํา
รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี  

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน กลุ่มที่ ๑ 
 

๑. ผศ.สุดารัตน์ สารสว่าง ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.รัตติญา ศรีดารา กรรมการ 
๓. นางกิตญา  ศรีทองคํา  กรรมการ 
๔. น.ส.สุชีพ  จันทอง  กรรมการ 
๕. น.ส.ฐานิตา แสงธรรมประทีป กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน กลุ่มที่ ๒ 
 

๑. ผศ.พร้อมพไิล บัวสุวรรณ ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.หทัยชนก อินถา กรรมการ 
๓. น.ส.ปฐมาวดี  กุลวัฒนะไพศาล  กรรมการ 
๔. น.ส.พัชนี ลลีาดี กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน กลุ่มที่ ๓ 
 

๑. นางพรรณี ดีช่วย ประธานกรรมการ 
๒. นางเกศินี  คุณค้ําชู  กรรมการ 
๓. น.ส.สุชาดา  ตันโชติกุล  กรรมการ 
๔. นางอนัญญา อุณหโภคา  กรรมการ 
๕. นางคณิศร สัจจะธีระกุล กรรมการ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน กลุ่มที่ ๔ 
 

๑. รศ.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต ประธานกรรมการ 
๒. น.ส.สุนิษา  ขวัญเมือง  กรรมการ 
๓. นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ กรรมการ 
๔. นางรัตมา ใช้ไหวพริบ กรรมการ 
๕. น.ส.วนิดา ศรีประยูร กรรมการ 





มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครบรอบ ๗๒ ปี แห่งการสถาปนา พ.ศ.

 
 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักงานอธิการบด ี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบด ี

ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕ (แก้ไขครั้งที่ ๑) 
------------------------------- 

  

ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๖ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบดี 
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ต้ังแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ เป็นต้นไปนั้น 

 

เนื่องจากมีกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในบางท่าน ติดภารกิจอ่ืน ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดการที่กําหนดไว้ได้ และเพื่อให้การประเมินคุณภาพ
ภายในของสํานักงานอธิการบดี ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย สํานักงานอธิการบดี จึงขอแก้ไขรายชื่อ
และประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ(Peer Review) สํานักงานอธิการบดี ประจําปี
การศึกษา ๒๕๕๕ (แก้ไขครั้งที่ ๑) ดังนี้  

 

คณะกรรมการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน กลุ่มที่ ๕ 

นายจิรวัฒน์ วีรังกร พ้นจากกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มที่ ๕ และแต่งต้ัง
นางสาวกุสุมา สายสนิท เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน กลุ่มที่ ๕ แทน 

 

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑. ตรวจประเมินการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีตามที่
ได้รับมอบหมาย จากเอกสารและหลักฐานอื่นๆ ที่อ้างถึงในการประกันคุณภาพของหน่วยงานตาม
วิธีการตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  

 ๒. เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานต่างๆ และแสวงหาจุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรแก่หน่วยงานที่รับตรวจ 

 ๓. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เสนอคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

 

   ประกาศ ณ วันที่   ๒๒     เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
                  (นางวรพร อร่ามรักษ์) 
           รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
            ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 




