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คํานํา 
 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2556 ของสํานักงานอธิการบดี ในครั้งนี้ 
เป็นการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายในเหมือน 
ปีการศึกษา 2555 โดยมีตัวบ่งช้ี จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี การรายงานผลการดําเนินงานของหน่วยงาน พิจารณาผล 
การดําเนินงานทั้งในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557) และปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
(1 ตุลาคม 2555-30 กันยายน 2556) ควบคู่กันไป รวมทั้งผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ 
จากการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา  
 
 โดยผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 พบว่า สํานักงานอธิการบดีประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉล่ีย 4.75 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 ได้
คุณภาพระดับ ดี ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ครั้งน้ี ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นอย่างดี สํานักงานอธิการบดี จึงขอขอบคุณทุกท่าน ท่ีให้ความร่วมมือ และหวังเป็น
อย่างย่ิงว่า การประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี จะเป็นกลไกสําคัญอย่างหน่ึง ให้บุคลากรได้ปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานให้ดีย่ิงขึ้นต่อไป  

 
 

               (นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล) 
   รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

วันที่   8    สิงหาคม 2557 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 
      สํานักงานอธิการบดี มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายและภารกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือให้
ทราบถึงผลการปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน  จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี ในปีการศึกษา 2556 พบว่า สํานักงานอธิการบดี มีผลการ
ประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.75 อยู่ในระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉล่ีย 4.50 อยู่ในระดับ ดี     

• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2557 (เตม็ 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 4.00 4.48 4.48 4.65 4.32 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.44 4.48 4.48 4.75 4.50   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี ดีมาก ด ี   

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี พบว่า มีตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 
4.51-5.00) จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ีที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) จํานวน 6 ตัว
บ่งช้ี  
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 ผลการประเมินตนเอง พบว่า สํานักงานอธิการบดี มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา ซ่ึงมีแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงไว้ดังน้ี 

 ประเมินตนเอง กรรมการ 
• จุดแข็ง 1. จัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปีสํานักงาน

อธิการบดี ถ่ายทอดตัวบ่งช้ีให้กับหน่วยงานต่างๆ ใน
สังกัด และมีระบบการติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ประเมินภาวะผู้นําของหัวหน้าหน่วยงานครบถ้วนทุก
หน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบ
เดียวกัน 

3. บริหารงบประมาณโดยกองคลังและกองแผนงานส่วน
ใหญ่ใช้ IT เข้ามาบริหารจัดการ เช่น ระบบบริหาร
ทรัพยากรองค์กร (ERP) การจัดทําคําของบประมาณ
เงินรายได้ผ่านระบบเครือข่าย e-Revenue 

4. จัดโครงการ Best Improvement Awards โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. มก.เป็นผู้ดําเนินงานในรูป
คณะกรรมการ และ โครงการรางวัลคุณภาพ โดย
สํานักงานประกันคุณภาพ เป็นผู้ดําเนินงาน เพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ตลอดจนคณะ/สํานัก/สถาบนัของ มก. 

 

• แนวทางเสริม
จุดแข็ง 

1. ควรจัดลําดับความสําคัญของปัญหาท่ีจะปรับปรุง
ภารกิจหลัก 

2. การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ยังไม่
ครอบคลุมทุกงานบริการที่ถือเป็นภารกิจหลักของ
หน่วยงานภายใน 

3. ควรทบทวนการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเน่ือง โดยพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัด เน่ืองจากตัวบ่งช้ี
บางตัวไม่ได้สะท้อนภารกิจหลักของหน่วยงานทุก
หน่วยงานท่ีแท้จริง 

4. ควรจัดกิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกสํานักงานอธิการบดีหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีใน
การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพให้กว้างขวางย่ิงขึ้น 

5. ควรทบทวนกระบวนงานการให้บริการตามพันธกิจของ
ทุกหน่วยงานให้ครบถ้วน และพิจารณาแนวทางการ
พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การให้บริการ มีการลดขั้นตอน ตลอดจนการนําระบบ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ 

 

• จุดท่ีควร
พัฒนา 

1. การประเมินผลแผนกลยุทธ์ยังไม่เป็นรูปธรรม ไม่มีการ
นําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงในการจัดแผนกล
ยุทธ์ในช่วงปีต่อไป 

2. ผลคะแนนสํารวจความพึงพอใจยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ี
กําหนด 
 

1. ยังขาดกลไกติดตามผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ทําให้ไม่
สามารถสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน
ได้ แต่ได้ทําสรุปผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีในรอบ 12 เดือน  
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
3. ขาดการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหาร

หน่วยงานท่ีชัดเจน 
4. ยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรและการประเมินผล

ความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรครบทุกหน่วยงาน 
5. การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันของเงิน

หมุนเวียนประจําหน่วยงานยังจัดการไม่ครบทุก
หน่วยงาน 

6. ควรนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการ
ทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

2. การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วน
ใหญ่ไม่ครอบคลุมภารกิจการให้บริการของ
หน่วยงาน 

3. แผนการให้บริการบางหน่วยงานไม่สอดคล้อง
กับความต้องการท่ีได้จากการสํารวจ 

4. ไม่พบหลักฐานการนําข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในรอบปีต่อไป 

5. การบริหารแผนยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นระบบ และ
ขาดการติดตามประเมินผลให้มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดี 

6. ขาดระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ปรับปรุงงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานท่ียังมี
ผลประเมินการบริหารงานของหน่วยงานไม่เป็น
ท่ีน่าพึงพอใจ 

7. ไม่ปรากฏร่องรอยท่ีชัดเจนในการค้นหา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

8. การติดตามประเมินผลการบริหารความเส่ียง
ขาดความสอดคล้องกับแผนบริหารความเส่ียง
ของสํานักฯ  

9. แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน ขาดการ
ประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากร 

10. ไม่พบระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุน  
     การประกันคุณภาพภายใน 

• ข้อเสนอแนะ 1. ควรประชุมหารือหน่วยงานในสังกัดเพื่อกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายค่าเฉล่ียการ
สํารวจความพึงพอใจ 

2. ควรสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้ครอบคลุม
ทุกภารกิจหลัก 

3. ควรกําหนดสมรรถนะของผู้บริหารให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 

4. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรทุกหน่วยงาน 

5. ควรจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันของเงิน
หมุนเวียนประจําหน่วยงานทุกวันท่ีมีการเบิกจ่าย และ
จัดทํารายงานเสนอผู้บริหารเป็นประจําทุกวัน 

1. ควรสร้างระบบและกลไกการติดตามผลการ
ดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพื่อกระตุ้น 
เร่งรัด ให้หน่วยงานพยายามดําเนินงานให้ได้
ตามแผนท่ีวางไว้ โดยให้ผู้บริหารระดับสูง ระดับ
ผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี ท่ีกํากับดูแล
หน่วยงานน้ันๆ มีส่วนร่วมในการติดตาม เพื่อให้
หน่วยงานได้สรุปผลการดําเนินงานอย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง  

2. ทุกหน่วยงานควรกําหนดกรอบภารกิจหลักของ
การให้บริการให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงสอบถาม/หา
วิธีส่ือสารกับผู้รับบริการโดยตรง 

3. ควรวางแผน/ดําเนินกิจกรรมการให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการท่ีได้
จากการสํารวจไว้ล่วงหน้า 

4. ทุกหน่วยงานควรนําข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ หรือแสดง
หลักฐานการปรับปรุงการให้บริการของ
หน่วยงาน 
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
5. ควรบริหารแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดย

กําหนดตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน 
และสอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจของ
หน่วยงาน กําหนดตัวช้ีวัดในการควบคุม ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์สํานักงาน
อธิการบดี โดยวิเคราะห์โครงสร้างการทํางาน 
บทบาทหน้าท่ี และภารกิจการทํางานของ
หน่วยงานในสังกัด และอาจกําหนดเป็นตัวช้ีวัด
ระดับสํานักงาน ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน ว่ามี
ตัวช้ีวัดร่วมกันหรือไม่ ตัวช้ีวัดใดของสํานักงานฯ 
ท่ีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ และตัวช้ีวัดใดท่ี
หน่วยงานเป็นผู้สนับสนุน โดยมีการกําหนดและ
ถ่ายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานลงไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ 
และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

6. ควรกํากับติดตามการพัฒนาปรับปรุงงาน
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานที่มีผลการประเมิน
การบริหารงานของหน่วยงานยังไม่เป็นท่ีน่าพึง
พอใจ เช่น อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง โดย
อาจทําเป็นแผนพัฒนาตามสภาพบริบทความ
พร้อมของหน่วยงาน และกําหนดเป็นข้อตกลง
ร่วมกับสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนา
ปรับปรุงงานให้ได้ตามเป้าหมาย 

7. ควรนําแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้จากโครงการ Best 
Improvement Awards มาแลกเปล่ียนเรียนรู้
และสร้างเครือข่ายในการนําสู่การปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง และค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีและ
นําสู่การปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงต่อไป 

8. ควรมีระบบบริหารความเส่ียงของสํานักงาน
อธิการบดี โดยเฉพาะการวิเคราะห์และระบุ
ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีมีขนาด
ใหญ่และมีหน่วยงานในสังกัดที่หลากหลาย 
นอกจากนี้ควรติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ ให้มี
ความสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีกําหนดในแผน
บริหารความเส่ียงของสํานักฯ 

9. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
อธิการบดี โดยนําวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สํานักงานมากําหนดเป็นสมรรถนะหลักท่ี
บุคลากรในสังกัดฯ ควรมีทุกคนมาเป็นกรอบใน
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 ประเมินตนเอง กรรมการ 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สามารถดําเนินงาน
ร่วมกันได้ตามเป้าหมาย และควรวิเคราะห์
อัตรากําลังบุคลากร และวิเคราะห์ช่องว่าง
สมรรถนะ (Competency Gap Analysis) เพื่อ
นําสู่การวางแผนพัฒนาต่อไป นอกจากน้ีควร
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน 
โดยอาจนําผลการสํารวจความต้องการการพัฒนา
ของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ท่ีพบว่ามีร่วมกัน
มาพัฒนาโดยสํานักฯ เป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 
นอกจากนี้ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ทํางานของบุคลากรตามกรอบสมรรถนะอย่าง
ต่อเน่ือง 

10. ควรจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีเป็นปัจจุบันครบท้ัง 6 
องค์ประกอบ สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังระดับ
บุคคล หน่วยงานย่อย และเช่ือมต่อกับระบบ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

11. ควรกําหนดรูปแบบคู่มือปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีให้มี
ลักษณะท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน 
เพื่อให้สามารถกํากับการดําเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• แนวปฏิบัติท่ีดี 1. โครงการ Excel ก็ช่วยได้ ของกองกิจการนิสิต 
2. สถานพยาบาลก้าวไกล เล่ือนนัดฉับไว ด้วย SMS ของ

สถานพยาบาล มก. 
3. การปรับลดระยะเวลาและรูปแบบการจัดทําหนังสือ

รับรองฉบับภาษาอังกฤษ ของกองวิเทศสัมพันธ์ 
4. โครงการจัดเก็บไฟล์เอกสารผ่านซอฟท์แวร์ Electronic 

Filing Cabinet ของกองกิจการนิสิต 
5. บริการทันใจ ก้าวไกล ในระบบข้อมูล ของสํานักการ

กีฬา 
6. การพัฒนาภูมิทัศน์องค์กรสู่สถานพยาบาลท่ีดึงดูดใจ 

Magnet Infirmary ของสถานพยาบาล มก. 
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บทท่ี 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสํานกังานอธิการบดี 

1.1 ช่ือหน่วยงาน ที่ต้ัง และประวัติความเป็นมา  
สํานักงานอธิการบดี (Office of the President) เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้จัดต้ังขึ้นเม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2512 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 8 มกราคม 2512 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ
วันท่ี 17 มีนาคม 2513 ปัจจุบัน มีหน่วยงานระดับกอง/สํานักงาน ท่ีมีการจัดต้ังเพ่ิมขึ้นตามภารกิจ ดังต่อไปนี้ 

1.1.1 ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งส่วนราชการออกเป็น สํานักงานอธิการบดี คณะ สถาบัน สํานัก 

ในสํานักงานอธิการบดี แบ่งส่วนราชการออกเป็น กอง และสํานักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานในแต่ละด้าน
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง แต่ยังมีงานประจําท่ีต้องดําเนินการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของผู้บริหาร 
ซ่ึงไม่ได้กําหนดไว้ให้เป็นงานในภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ ทําให้มีการเร่ิมจัดต้ังสํานักงานเพ่ิมขึ้นใน
สํานักงานอธิการบดี เพ่ือดูแลภารกิจในส่วนกลางท่ีจะตอบสนองความต้องการของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย (กม.) ได้กําหนดให้มีตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานอธิการบดี 
ทําหน้าที่บริหารสํานักงานอธิการบดี และตําแหน่งชํานาญการพิเศษ และตําแหน่งเช่ียวชาญในวิชาชีพหลัก 
ในสํานักงานอธิการบดี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีกรอบอัตรา และมีการแต่งต้ังบุคคลเพ่ือดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวแล้ว เพ่ือให้การบริหารงานท่ีได้มอบหมาย และงานในความรับผิดชอบของผู้ดํารงตําแหน่งชํานาญ
การพิเศษ และตําแหน่งเช่ียวชาญ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการปฏิบัติราชการ มก. ท่ีมีงานเกี่ยวกับการพัฒนาการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
สังกัดส่วนกลางสํานักงานอธิการบดีด้วย    

ปัจจุบันได้เปลี่ยนช่ือตําแหน่งผู้บริหารจาก “หัวหน้าสํานักงานอธิการบดี” เป็น “ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี” รายนามผู้บริหารสํานักงานอธิการบดี   

1. นายพิชิตชัย ผ่องอุดม     28 มีนาคม 2543 – 30 กันยายน 2554  
2. นางวรพร อร่ามรักษ์ (บุคลากรเช่ียวชาญ)  รักษาราชการแทน 10 ตุลาคม 2554–30 กันยายน 2556 
3. นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล (นักวิเทศสัมพันธ์ เช่ียวชาญ) รักษาราชการแทน 15 ตุลาคม 2556–ปัจจุบัน 

1.1.2 กองกลาง 
กองกลาง เป็นหน่วยงานที่จัดต้ังพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังปรากฏใน

หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 เล่ม 60 ตอนท่ี 7 หน้าที่ 228 เรื่อง 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2486 ตราไว้ ณ วันท่ี 21 มกราคม 2486 เป็นปีท่ี 
10 ลงนามโดย อาทิตย์ทิพอาภา ปรีดี พนมยงค์ คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ ใน พระปรมาภิไธย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  โดยอยู่ในอํานาจความดูแลของเลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็น
เลขาธิการมหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ปี พ.ศ.2519 กองกลาง ได้รับการแบ่งส่วนราชการให้เป็นหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี มีฐานะเป็นกองตามประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2519 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 93 ตอนท่ี 198 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2519 โดยแบ่งหน่วยงานภายใน
กองออกเป็น 4 งาน คือ 
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1. งานสารบรรณ 
2. งานประชุม 
3. งานวิเทศสัมพันธ์ 
4. งานประชาสัมพันธ์ 
พ.ศ. 2531 ได้รับการแบ่งส่วนราชการ โดยเพ่ิมหน่วยงานสภาข้าราชการอยู่ในกองกลางโดยได้รับ

อัตรากําลังในปีงบประมาณ 2531 จํานวน 3 อัตรา (สภาข้าราชการได้มีเป็นการภายในมานาน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2515 ปรากฏหลักฐานจาก ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พุทธศักราช 2515) 

พ.ศ. 2537 ยกฐานะงานวิเทศสัมพันธ์ เป็นกองวิเทศสัมพันธ์ ในสังกัดสํานักงานอธิการบดีตาม
ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 
ลงวันท่ี 31 มกราคม 2537 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ 12 ง 28 กุมภาพันธ์ 2537 
หน้า 24 ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 4 งาน ดังน้ี 

1. งานสารบรรณ 
2. งานการประชุม 
3. งานประชาสัมพันธ์ 
4. งานสภาข้าราชการ 

   พ.ศ.2551 เพ่ือให้การบริหารงานกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ความคล่องตัวในการดําเนินงาน และเกิดประโยชน์สูงสุด อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16(4) แห่ง
พระราชบัญญัติแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541 โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
การประชุมครั้งท่ี 10/2551 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วยหน่วยงานภายใน 6 งาน ดังน้ี  

1. งานสารบรรณ 
2. งานการประชุม 
3. งานประชาสัมพันธ์ 
4. งานสภาข้าราชการ 
5. งานบริหารและพิธีการ 
6. งานเลขานุการผู้บริหาร 

  รายนามผู้บริหารกองกลาง  ดังน้ี 
1. นางเสริมสุข  ลิ่วลม                               1 กันยายน 2530 – 31 ตุลาคม 2544 
2. นายพิชิตชัย ผ่องอุดม      1 กันยายน 2544 – 17 มีนาคม 2545 
3. นางสาวนงลักษณ์  นิ่มปี    18 มีนาคม 2545 – 30 กันยายน 2552 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองทอง รัตนวงศ์สวัสด์ิ    1 ตุลาคม 2552   – 11 มกราคม 2553      
5. นางสกุัญญา  มณีเจริญ    12 มกราคม 2553 – ปัจจุบัน 

1.1.3 กองการเจ้าหน้าท่ี 
กองการเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัด สํานักงานอธิการบดีจัดต้ังขึ้นตามประกาศสํานัก

นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2519 มีฐานะเป็นกอง ประกอบด้วย 4 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล  
งานวินัยและนิติการ งานทะเบียนประวัติ และงานพัฒนาและฝึกอบรม  

ต่อมาในปี พ.ศ.2532 ก.ม. ได้อนุมัติแบ่งส่วนราชการในกองการเจ้าหน้าที่ มีเพ่ิมอีก 2 งาน  คือ งาน
ธุรการ และงานสวัสดิการ   
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เดือนมิถุนายน ปีพ.ศ.2547 งานวินัยและนิติการได้จัดต้ังเป็น สํานักงานกฎหมายตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปัจจุบันกองการเจ้าหน้าท่ีประกอบด้วย 5 งาน คือ งานบริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ  
งานพัฒนาและฝึกอบรม งานธุรการ และงานสวัสดิการ 

  รายนามผู้บริหารกองการเจ้าหน้าท่ี  ดังน้ี 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักด์ิ วิราพร พ.ศ.2520-2526 
 2. นายพิชิตชัย ผ่องอุดม   พ.ศ.2526-2544 
 3. นางวรพร อร่ามรักษ์   พ.ศ.2544-2549 
 4. นางนิภา ภูต่ระกูล   พ.ศ.2549-2551 
 5. นางสุปราณ ีสิงโตทอง   พ.ศ.2551-ปัจจุบัน 

1.1.4 กองกิจการนิสิต 
เริ่มจากการจัดต้ังสํานักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการข้ึนในปี พ.ศ. 2505 ต่อมาได้มีการต้ัง

สํานักงานอธิการบดีขึ้น จึงได้ยกฐานะสํานักงานฝ่ายการปกครองและสวัสดิการ เป็นกองกิจการนิสิต โดยเป็น
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ในปี พ.ศ.2519 เพ่ือรับภาระดําเนินงานในการให้บริการด้านความ
เป็นอยู่ สวัสดิการ การแนะแนวการศึกษา ตลอดจนทุนอุดหนุนการศึกษา และการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ 
ของนิสิต 

จากนั้นได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในเร่ือยมา จนกระทั่งปี พ.ศ.2533 มหาวิทยาลัย
ได้แบ่งส่วนราชการภายในกองกิจการนิสิตเป็น 5 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานวินัยและ
พัฒนานิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน และงานบริการและสวัสดิการ 

ต่อมาเม่ือมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามโครงสร้างท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จึงมีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เพ่ือทํา
หน้าท่ีประสานงานและดูแลการดําเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองกิจการนิสิตอีกครั้ง 
โดยแบ่งออกเป็น 6 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานกิจกรรมนิสิต งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและ
สวัสดิการ งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสิต และงานหอพัก 

รายนามผู้บริหารกองกิจการนิสิต ดังน้ี 
           1. ผศ.สมสิทธ์ิ  วิจิตรพงศ์        พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2552 
         2. ดร.สําเนาว์  ขจรศิลป์                     พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2525 
          3. ผศ.อารย์ นวลอินทร์           พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528 
          4. ผศ.สิทธิชัย  เกษตรเกษม                 พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2529 
          5. นายปรีชา  ตราดธารทิพย์      พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2533 
          6. ผศ.สิทธิชัย  เกษตรเกษม       พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2537 
          7. นายสุรชัย  จารุเดชา   พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2550  

         8. นายประหยัด สุตเศวต    พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน 
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1.1.5 กองคลัง 
งานด้านการบริหารและธุรการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มจากจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2486 ได้แบ่งส่วนราชการด้านการบริหารและธุรการเป็น 4 แผนก คือ แผนกสารบัญ 
แผนกกองคลัง แผนกประมวลสถิติและชีวประวัติ และแผนกหอสมุด โดยขึ้นตรงต่อสํานักงานอธิการบดี 
ต่อมาในปี พ.ศ.2519 ได้จัดแบ่งส่วนราชการเป็น คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง จึงได้จัดต้ังกองคลัง โดยแบ่งเป็น 
4 งาน ด้วยกันคือ 1. งานการเงิน 2. งานบัญชีและงบประมาณ 3.งานพัสดุ  4. งานตรวจสอบ และปี 
พ.ศ.2522 ได้จัดแบ่งส่วนราชการอีกครั้งหน่ึง โดยแบ่งเป็น 5 งาน 1. งานการเงิน 2. งานบัญชี 3. งาน
งบประมาณ 4. งานพัสดุ 5. งานธุรการ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2532 ได้แบ่งส่วนราชการเป็น 6 งาน โดยเพ่ิมงาน
เงินรายได้อีก 1 งาน และในปี พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยได้นําระบบบริหารทรัพยากรองค์การ(ระบบ ERP) มา
ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน งบประมาณและพัสดุ จึงได้มีการแบ่งส่วนราชการเพ่ิมอีก 1 งาน คือ 
งานระบบบริหารทรัพยากรองค์การ 

รายนามผู้บริหารกองคลงั ดังน้ี 
           1. นางธาริณี ประนิช   16 ธันวาคม 2535 – 4 พฤศจิกายน 2545     
   2. นางวลีรัตน์ กาญจนปกรณ์ชัย  5 พฤศจิกายน 2545 – ปัจจุบัน  

1.1.6 กองแผนงาน 
  กองแผนงานจัดต้ังขึ้น เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2519 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519 ให้มีการแบ่งส่วนราชการของสํานักงาน
อธิการบดีเป็น 7 กอง ได้แก่ กองกลาง กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองกิจการนิสิต กองบริการการศึกษา กอง
ยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี และกองแผนงาน ต่อมาได้เริ่มบรรจุข้าราชการประจํา เข้าสังกัดกองแผนงาน 
เม่ือวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ. 2521 การบริหารงานในระยะต้นมีอาจารย์มาดํารงตําแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน มีการ
แต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้ากองแผนงาน จนถึงปี พ.ศ. 2531 จึงได้ให้ข้าราชการประจําของกองแผนงาน ขึ้นดํารง
ตําแหน่งหัวหน้ากองแผนงานเอง จนถึงปัจจุบันมีผู้อํานวยการกองแผนงาน เป็นผู้บังคับบัญชา 

ปัจจุบันกองแผนงานแบ่งออกเป็น 4 งาน ได้แก่ งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ งานวิจัย
สถาบันและสารสนเทศ งานวางผังแม่บท และงานธุรการ 

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

  2. รองศาสตราจารย์ยุพยง  เหมะศิลปิน  8 ม.ค. 2524 - 6 ก.พ. 2526 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  กิ่งเพชร์รัตน์  7 ก.พ. 2526 - 25 มิ.ย. 2529 
  4. รองศาสตราจารย์รุ่งเจริญ  กาญจโนมัย  26 มิ.ย. 2559 - 30 ก.ย. 2532 
  5. นางปภัสวดี  วีรกิตติ    1 ต.ค. 2532 - 19 มี.ค. 2538 
  6. รองศาสตราจารย์จิรพัฒน์  โชติกไกร  20 มี.ค. 2538 - 16 มิ.ย. 2539 
  7. รองศาสตราจารย์ ดร.ทนง  ภัครัชพันธ์ุ  17 มิ.ย. 2539 - 4 มี.ค. 2540 
  8. นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธ์ิพร   5 มี.ค. 2540 - 2 ต.ค. 2546 
  9. นางสาวยุพา  วงษ์อุบล    3 ต.ค. 2546 – ปัจจุบัน 
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1.1.7 กองวิเทศสัมพันธ์ 
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดต้ังขึ้นเป็นครั้งแรกเม่ือ พ.ศ.2508 มีฐานะเป็น

งานในสํานักงานเลขานุการ โดยมีเลขาธิการมหาวิทยาลัยเป็นหัวหน้าสํานักงาน ต่อมาย้ายไปสังกัดกองกลาง 
พ.ศ. 2518 กองวิเทศสัมพันธ์มีฐานะเป็นงานหน่ึงในกองกลาง มีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลงานด้านต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัย 

ในลักษณะการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ต้ังแต่เริ่มต้น เป็นภารกิจที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี เน่ืองจากยัง
ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ต่อมาเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ.2534 มหาวิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดต้ังสํานักงานโครงการจัดต้ังกองวิเทศสัมพันธ์ มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
เป็นผู้บังคับบัญชาในสายงาน ท้ังน้ีได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกองวิเทศสัมพันธ์ตามประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มท่ี 111 ตอนพิเศษ 12 ง. ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2537 เนื่องจากภารกิจที่เพ่ิมขึ้นของกองวิเทศ
สัมพันธ์ และยังเป็นที่รู้จักกันมากข้ึนในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยจึงเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษจาก Foreign 
Relations Division เป็น International Affairs Division เพ่ือให้เหมาะสมกับภารกิจจนถึงปัจจุบัน 

รายนามผู้บริหารกองวิเทศสมัพันธ์  
1. ม.ล.เอ้ือมสุขย์  กิตยากร     พ.ศ.2534 – 2538 
2. นายเปรื่องบุญ  จักกะพาก (รักษาการ) พ.ศ.2538 – 2540 
3. นางสาวพัชราวดี  แพรัตกุล       พ.ศ.2540 – 2551 
4. นายสมศักด์ิ  ทับทิมทอง    พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน 

1.1.8 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 
  กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้จัดต้ังขึ้นเม่ือปี 
พ.ศ. 2514 ครั้งแรกช่ือว่า “หน่วยบริการกลาง” มีหน้าที่ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ด้านยานพาหนะ  
สาธารณูปโภค  อาคารสถานที่  ต่อมาได้รับการแบ่งส่วนราชการ มีฐานะเป็นกองหน่ึงในจํานวน 7 กองของ
สํานักงานอธิการบดี ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2519 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2519 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี 
30 พฤศจิกายน 2519) ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ เม่ือวันท่ี 5 กรกฎาคม 
2532 ซ่ึงได้แบ่งส่วนราชการของกองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี ออกเป็น 6 งาน ประกอบด้วย งาน
ธุรการ งานอาคารและสถานที่ งานยานพาหนะ งานซ่อมบํารุง งานรักษาความปลอดภัย และงานสวนและ
รักษาความสะอาด โดยให้มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้านยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานท่ี 
ความปลอดภัย   สวนและรักษาความสะอาด ในพ้ืนที่เกษตรกลางบางเขนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมี
ประสิทธิภาพ 

ต่อมาได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ. 2547 เรื่อง การปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งท่ี 9/2547 เม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2547 ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายในกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ออกเป็น 8 งาน มีหน้าที่ให้บริการและสนับสนุนด้าน
ยานพาหนะ สาธารณูปโภค อาคารสถานท่ี ความปลอดภัย สวนและรักษาความสะอาด ในพ้ืนที่เกษตรกลาง
บางเขนที่อยู่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ คือ 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักงานอธิการบดี                                        11 
 

1. งานบริหารและธุรการ    
2. งานอาคารและสถานท่ี    
3. งานซ่อมบํารุง  
4. งานยานพาหนะ  
5. งานสวนและรักษาความสะอาด  
6. งานรักษาความปลอดภัย   
7. งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
8. งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ 

  รายนามผู้บริหารกองยานพาหนะฯ 
  1. รศ.แสงธรรม  คมกฤส   พ.ศ. 2514-2520 
  2. ผศ.ดร.เฉลมิ  มหิทธิกุล   พ.ศ. 2514-2521 
  3. ผศ.เผดิม  รติสุนทร   พ.ศ. 2515-2520 
  4. นายสมพงษ์  วิมาลา   พ.ศ. 2521-2525 
  5. รศ.มนัส สุจวิพันธ์   พ.ศ. 2525-2529 
  6. มล.รักเกียรติ  ศุขสวัสด์ิ  พ.ศ. 2529-2530 

 7. นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง  พ.ศ.2530 –ปัจจุบัน 

1.1.9 สถานพยาบาล 
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมเป็นหน่วยพยาบาลท่ีได้จัดต้ังขึ้น โดยเป็นห้องปฐม

พยาบาล ประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบในการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยของนิสิต 
พ.ศ. 2523  สถานพยาบาลได้รับตึกใหม่ตามโครงการเงินกู้ โดยต้ังช่ือเป็น Health Center ประจํา

มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยมีมติให้เป็นสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี นับเป็นสถานพยาบาลทางราชการ สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ 
พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลส่วนท่ีเคยเป็นตึกท่ีก่อสร้างในปี พ.ศ. 2523 

และก่อสร้างอาคารใหม่เพ่ิมเติม โดยได้รับงบประมาณจากเงินรายได้ส่วนกลาง และ เงินรายได้ของ
สถานพยาบาล 

ปัจจุบันสถานพยาบาลเปิดให้บริการทางการแพทย์ ทันตกรรม กายภาพบําบัด และวิเคราะห์ค่าผล
เลือด ผู้มาใช้บริการมีท้ังนิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก  

รายนามผู้บริหารสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
1. นายแพทย์ ภิญโญ กัลยาณมิตร   3 พฤษภาคม 2503 - 1 ตุลาคม 2534 
2. ทันตแพทย์ สมิต ทันตปาลิต   1 ตุลาคม 2534 - 30 กันยายน 2540 
3. นายแพทย์ พิชัย กฤษฎาพิพัฒน์   1 ตุลาคม 2540 - 31 ตุลาคม 2545 
4. แพทย์หญิง นงเยาว์ อัศวเลิศแสง (รักษาการ) 1 พฤศจิกายน 2545 - 31 กรกฎาคม 2546 

1 สิงหาคม 2546 – ปัจจุบัน 
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1.1.10  สํานักงานตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อต้ังขึ้นในปี พ.ศ.2524 โดยเป็นไปตาม

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ท่ีกําหนดให้ส่วนราชการมีผู้ตรวจสอบภายในตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ พ.ศ.2516 ข้อ 56 เพ่ือเป็นเคร่ืองมือของหัวหน้าส่วนราชการที่จะได้
ทราบสถานะทางการเงินรวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีว่าถูกต้องหรือบกพร่องประการใด โดยเรียก
หน่วยงานท่ีจัดต้ังขึ้นว่าหน่วยตรวจสอบภายใน 

ต่อมาบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในมีการปรับเปลี่ยนและขยายขอบเขตงานเพ่ิมมากขึ้น สภา
มหาวิทยาลัยฯ จึงยกระดับหน่วยงานเป็น สํานักงานตรวจสอบภายใน มีฐานะเทียบเท่ากองและข้ึนตรงต่อ
อธิการบดี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2549 และได้อนุมัติกฎ
บัตรการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้รับตรวจเข้าใจวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน ลงวันท่ี 13 มีนาคม 2550 และในปีเดียวกันน้ี มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับผิดชอบในการกํากับดูแลการตรวจสอบและ
ประเมินผลให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมถึงมีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในประจําหน่วยงาน คณะ สถาบัน 
สํานัก ซ่ึงแต่งต้ังจากบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้ตรวจสอบภายในประจําหน่วยงานระดับคณะ สถาบัน 
สํานัก รวม 51 หน่วยงาน จํานวน 150 คน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้รับการตรวจสอบเป็นประจําทุกปี ตาม
นโยบายของอธิการบดี ซ่ึงจะช่วยให้ผู้บริหารทุกระดับมีความม่ันใจในการบริหารจัดการ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงาน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยฯ ประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาและทบทวนรูปแบบของ
การตรวจสอบภายในประจําหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาให้ระบบมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่หน่วยงานและมหาวิทยาลัยมากย่ิงขึ้น และได้กําหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจําคณะ สถาบัน สํานัก ทดแทนผู้ตรวจสอบภายในประจําหน่วยงาน ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
ประจําคณะ สถาบัน สํานัก ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ.2555 

รายนามผู้บริหารสํานักงานตรวจสอบภายใน  
1.นางสาวลภิตา อัคนิทัต   พ.ศ.2533 - 2545 
2.นางประไพพิศ ลลิตาภรณ์  พ.ศ.2545 – ปัจจุบัน 

1.1.11 สํานักงานกฎหมาย 
  สํานักงานกฎหมาย เป็นหน่วยงานที่ได้ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากเดิม ท่ีมีฐานะเป็นงาน คือ งาน
วินัยและนิติการในสังกัดกองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จัดต้ังสํานักงานกฎหมาย ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
โดยรับผิดชอบงานทางด้านกฎหมายและนิติกรรมของมหาวิทยาลัย ให้คําปรึกษาด้านกฎหมายและเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องแก่ผู้บริหารและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมท้ังเสนอแนะแนวทาง เจรจา ไกล่เกลี่ย และ
ประนีประนอมด้านกฎหมาย ในปัญหาด้านต่างๆ ของหน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่ง อย่างถูกต้อง ยุติธรรม รวมท้ังทําหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกฎหมายและ
หนังสือเวียนท่ีเกี่ยวข้องในด้านกฎหมายจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหาร 

รายนามผู้บริหารสํานักงานกฎหมาย 
นายฉัตรชัย จรูญพงศ์   26 เมษายน 2548 – ปัจจุบัน  
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1.1.12 สํานักงานประกันคุณภาพ 
สืบเน่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545  

หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบาย
พร้อมท้ังแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2539 เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล 
สร้างความเช่ือม่ันให้กับประชาชน ระบบการประกันคุณภาพ จึงเป็นเคร่ืองมือในการรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการ
ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1 เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2540 โดยมีคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา ทําหน้าท่ีรับผิดชอบและกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําหน้าท่ีเตรียมความพร้อมและให้
ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ทํางานตามลําดับขั้นตอนท่ี
กําหนด คือ พัฒนา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองทุกระดับเป็นสําคัญ 
ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเองจนถึงการพร้อมรับการตรวจสอบจาก
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการควบคุมตรวจสอบประเมินคุณภาพหน่วยงานระดับคณะ หรือ
เทียบเท่า และวิทยาเขต ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความจําเป็นท่ีควรจะมีหน่วยงานเฉพาะทางด้านการ
ประกันคุณภาพขึ้น จึงได้มีการจัดต้ังสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Office of Quality 
Assurance Kasetsart University) ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ถือกําเนิดข้ึนตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2545 ทําหน้าท่ีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานทุกระดับช้ัน และทุกวิทยาเขตได้
อย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นเอกภาพทั่วท้ังองค์กร  

  รายนามผู้บริหารสํานักงานประกันคุณภาพ 
1. นางทิพย์ นิลนพคุณ (รักษาการ)   23 กันยายน 2545-31 มีนาคม 2547   
2. ผศ.ดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา (รักษาการ) 21 เมษายน 2547-18 มิถุนายน 2547 
3. รศ.ดร.ชุลีรตัน์ จรัสกุลชัย (รักษาการ)  1 กรกฎาคม 2547-1 ตุลาคม 2549 
4. นางวราภรณ์ เทพสัมฤทธ์ิพร (รักษาการ)  1 พฤศจิกายน 2549-30 เมษายน 2550 
5. น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ    1 ตุลาคม 2550-30 กันยายน 2550 
6. น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ (ปฏิบัติราชการแทน) 1 ตุลาคม 2554-30 มิถุนายน 2555 
ต่อมา มีการปรับเปล่ียนสถานภาพ สํานักประกันคุณภาพ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 

(4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541 และโดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 จึงให้ปรับสถานภาพสํานัก
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น สํานักงานประกันคุณภาพ มีฐานะเทียบเท่ากอง และได้มี
ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การปรับสถานภาพสํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เป็น สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 โดยมีคําสั่งแต่งต้ังให้นางสาว
วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ต้ังแต่วันที่ 21 มิถุนายน 
2555 และได้ประกาศแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ต้ังแต่วันท่ี 14 มีนาคม 
2556 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 1240/2556 เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารประเภทเช่ียวชาญเฉพาะ เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2556 
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1.1.13 สํานักงานทรัพย์สิน 
  สํานักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดต้ังขึ้นครั้งแรก จากประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 เพ่ือรองรับการบริหารงานด้านทรัพย์สินเชิงพาณิชย์
ให้แก่มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีประวัติและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน สรุปได้
ดังนี้ 
  พ.ศ. 2531  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2531 ได้จัดต้ัง 
“สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการจัดหาและจัดการผลประโยชน์”   
  พ.ศ. 2533 ในคราวประชุมคร้ังที่ 8 ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2533 อนุมัติให้เปลี่ยนช่ือเป็น   
“สํานักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน”  
  พ.ศ. 2546  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ได้จัดต้ัง 
“สํานักงานทรัพย์สิน” มีฐานะเทียบเท่ากอง ในสํานักงานอธิการบดี  
  พ.ศ. 2548  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2548  ให้แบ่งส่วน
ราชการภายในสํานักงานทรัพย์สินเป็น 3 งาน ได้แก่ งานธุรการ งานวางแผนและพัฒนา งานบริหารสิทธิ
ประโยชน์ 
  พ.ศ. 2551  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เพ่ือให้
หน่วยงานจัดหารายได้มีเอกภาพ บริหารจัดการในเชิงรุกอย่างบูรณาการ จึงได้ปรับรวมหน่วยงานหารายได้
เข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดสํานักงานทรัพย์สิน   
  ปัจจุบันสํานักงานทรัพย์สินประกอบด้วย งานบริหารจัดการ และงานสิทธิประโยชน์ ซ่ึงรวมหน่วย
ย่อย ได้แก่ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. ศูนย์หนังสือ มก. และ KU Avenue เป็นหน่วยงานในสังกัด 

  รายนามผู้บริหารสํานักงานทรัพย์สิน 
1. นางธาริณี ประนิช    พ.ศ.2532-พ.ศ.2537 
2. นางจุฑาพร ฉันทากร (รักษาการหัวหน้าสํานักงานบริการวิชาการและทรัพย์สิน) พ.ศ.2537-พ.ศ.2545 
3. นางจุฑาพร ฉันทากร (รักษาการ) พ.ศ.2545-พ.ศ.2550 
4. นางจุฑาพร ฉันทากร    พ.ศ.2550-พ.ศ.2552 
5. ดร.วราภรณ์ เทพสัมฤทธ์ิพร (รักษาราชการแทน)  พ.ศ.2552-พ.ศ.2553 
6. นางปิยฉัตร ช่างเหล็ก    พ.ศ.2553-ปัจจุบัน 

1.1.14 สํานักงานบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญให้มีการจัดต้ังหน่วยงาน เพ่ือทําหน้าท่ี

ประสานงานกลางในการให้บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยฯ ในรูปแบบของการสร้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ท่ีมีการดําเนินภารกิจในด้านการให้บริการวิชาการท่ีเป็นความเช่ียวชาญ
เฉพาะทางของหน่วยงานให้สามารถดําเนินไปได้อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นเอกภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดต้ังสํานักงานบริการวิชาการข้ึน โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2551  

โดยอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 51 / 2546 เม่ือวันท่ี 17 
พฤศจิกายน 2546 มีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยแบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ 1.ฝ่ายพัฒนา
โครงการ 2. ฝ่ายประสานงาน 3. ฝ่ายบริหารและธุรการ ต่อมาเน่ืองจากมหาวิทยาลัย ฯ มีหน่วยงาน
รับผิดชอบทางด้านบริการวิชาการจากงานวิจัย กระจายไปหลายหน่วยงาน เพ่ือให้การดําเนินงานบริการ
วิชาการมีเอกภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงได้รวม ภารกิจของศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วม
เอกชน และศูนย์ความร่วมมือ มก. – ธ.ก.ส. เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเข้าเป็นส่วนหน่ึงของสํานักงานบริการ
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วิชาการ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารและบริการท่ีครบวงจรเบ็ดเสร็จภายในหน่วยงานเดียวกัน  
มีเอกภาพและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 16 (4) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2541  

และโดยอนุมัติสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการประชุมครั้งที่ 9/2550 เม่ือวันท่ี 17 กันยายน 
พ.ศ.2550 แล้วดําเนินการโอนภารกิจบุคลากรและทรัพยากรไปยังสํานักงานบริการวิชาการ และปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในเป็น 4 งาน ต้ังแต่วันที 24 กันยายน พ.ศ .2550 เป็นต้นไป 
ประกอบด้วย  

1. งานบริการวิชาการ  
2. งานทรัพย์สินทางปัญญา  
3. งานพัฒนาธุรกิจ  
4. งานธุรการ  

  รายนามผู้บริหารสํานักงานบริการวิชาการ  ดังนี้ 
  นางสาวรัตติญา ศริดารา   11 เมษายน พ.ศ.2549-ปัจจุบัน 

1.1.17 สํานักการกีฬา 
สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกําเนิดจากเจตนารมณ์ท่ีต้องการให้มีองค์กรซ่ึงทํา

หน้าที่รับผิดชอบงานกีฬาโดยตรง โดยในปี พ.ศ.2538 ท่ีประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบให้งานกีฬาซ่ึงเป็น
หน่วยงานหน่ึงในสังกัดกองกิจการนิสิตยกระดับเป็นโครงการจัดต้ังสํานักกีฬาซ่ึงเป็นหน่วยงานในระดับสํานัก 
โดยรวมสระจุฬาภรณวลัยลักษณ์มาอยู่ภายใต้โครงการนี้ด้วย และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ รวมท้ังได้รับความเห็นชอบให้บรรจุเพ่ิมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 7 

ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2538 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศจัดต้ังโครงการ จัดต้ัง
สํานักการกีฬาขึ้น โดยยังมิได้แบ่งส่วนราชการ จนกระท่ังวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยจึง
ประกาศจัดต้ังสํานักการกีฬาขึ้นเป็นหน่วยงานภายใต้สํานักอธิการบดี โดยแบ่งส่วนราชการดังน้ี 

1. สํานักงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 
3. ฝ่ายอาคาร สถานท่ี และสนามกีฬา 
4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
5. สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
6. ศูนย์ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มก. 

สถานที่ต้ัง 
1. อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี  

     1.1 ช้ัน G ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี 
1.2 ช้ัน 3 กองคลัง 
1.3 ช้ัน 6 กองกลาง 
1.4 ช้ัน 7 กองแผนงาน 
1.5 ช้ัน 8 กองการเจ้าหน้าท่ี และสํานักงานตรวจสอบภายใน 
1.6 ช้ัน 9 สํานักงานประกันคุณภาพ 
1.7 ช้ัน 10 กองวิเทศสัมพันธ์ และสํานักงานกฎหมาย  

2. อาคารระพีสาคริก  
ช้ัน 5 กองกิจการนิสิต 
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3. อาคารจอดรถวิภาวดี 
    ช้ัน 5 กองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ 

4. อาคารวิทยพัฒนา 
ช้ัน 7 สํานักงานทรัพย์สิน 

5. อาคารวิจัยและพัฒนา 
ช้ัน 4 สํานักงานบริการวิชาการ 

6. อาคารสถานพยาบาล 
อาคาร 2 ช้ัน 3 สถานพยาบาล 

7. อาคารสํานักการกีฬา  
ช้ัน 2 สํานักการกีฬา       

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
1.2.1 วิสัยทัศน ์

“สํานักงานอธิการบดี เป็นศูนย์รวมของหน่วยงานท่ีเข้มแข็ง มุ่งม่ันบริการ ประสานภารกิจ เพ่ือ
สนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงคข์องมหาวิทยาลัย”  
1.2.2 ภารกิจ 

   “ประสานภารกิจและให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย”  
1.2.3 วัตถุประสงค์ 

เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการตามนโยบายและภารกิจของมหาวิทยาลัย 
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สํานักงานอธิการบดี 

กองกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี  

- งานสารบรรณ 
- งานการประชุม 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานสภาข้าราชการ 
- งานบริหารและพิธีการ 
- งานเลขานุการผู้บรหิาร 

กองกิจการนิสิต 

กองคลัง กองยานพาหนะฯ 

กองวิเทศสัมพันธ์ สถานพยาบาล 

กองแผนงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 

- งานธุรการ 
- งานบริหารงานบุคคล 
- งานพัฒนาและฝึกอบรม 
- งานทะเบียนประวัติ 
- งานสวัสดกิาร 

- งานธุรการ  
- งานกิจกรรมนิสติ 
- งานแนะแนวและจัดหางาน  
- งานวินัยและพัฒนาศักยภาพนิสติ 
- งานหอพัก 
- งานบริการและสวัสดกิาร 

- งานธุรการ 
- งานการเงิน -งานบัญชี 
- งานงบประมาณ 
- งานพัสดุ 
- งานเงินรายได้ 
- งานระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี 

- งานบริหารท่ัวไป 
- งานตรวจสอบ 
- งานบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 
- งานบริการวิชาการ 

- งานธุรการ
- งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
- งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ 
- งานวางผังแม่บท 
 

- ฝ่ายบริหาร 
- ฝ่ายการแพทย์ 
- ฝ่ายการพยาบาล 
- ฝ่ายทันตกรรม 
- ฝ่ายเภสัชกรรม

- งานธุรการ 
- งานสารนิเทศ 
- งานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
- งานทุนและเจรจาธุรกิจ 
- ศูนย์อาณาบริเวณศึกษา 

- งานบริหารและธุรการ 
- งานอาคารและสถานท่ี 
- งานซ่อมบํารุง 
- งานยานพาหนะ 
- งานสวนและรักษาความสะอาด 
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต 
- งานบริหารกลุ่มงานอาคารพิเศษ 

สํานักงานทรัพย์สิน 

- งานบริหารจัดการ 
- งานสิทธิประโยชน์ 

สํานักงานประกันคุณภาพ  สํานักงานกฎหมาย 

- งานธุรการ 
- งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
- งานพัฒนาและฝึกอบรม 
- งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 

- งานกฎหมาย 
- งานคดี 
- งานนิติกรรมสัญญา 
- งานวินัย 
- งานธุรการ 

ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี สํานักการกีฬา สํานักงานบริการวิชาการ 

- ส่วนกลางสํานักงานอธิการบด ี
- ก.พ.ร.มก. 

- สํานักงานเลขานุการ
- ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬา 
- ฝ่ายอาคารสถานที่และสนามกีฬา 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร ์
   การกีฬา 
- สระจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ 
- ศูนย์ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มก. 

- งานธุรการ 
- งานบริการวิชาการ 
- งานทรัพย์สินทางปัญญา 
-  งานพัฒนาธุรกจิ 
 

1.3 โครงสร้างองค์กร 
 แผนภมูิโครงสร้าง 
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1.4 รายนามผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการชุดต่างๆ ของสํานัก 
1.4.1 ผู้บริหาร 

      1.   ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล (รักษาราชการแทน) 
       2.   ผู้อํานวยการกองกลาง    นางสุกัญญา มณีเจริญ 
       3.   ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าท่ี   นางสุปราณี สงิห์โตทอง 
       4.   ผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต   นายประหยัด สุตเศวต 
       5.   ผู้อํานวยการกองคลัง    นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย 
       6.   ผู้อํานวยการกองแผนงาน    นางสาวยุพา  วงษ์อุบล 
       7.   ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์   นายสมศักด์ิ ทับทิมทอง 
       8.   ผู้อํานวยการกองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี นายนิพนธ์  ลิ้มแหลมทอง (รักษาราชการแทน) 
       9.   ผู้อํานวยการสถานพยาบาล   แพทย์หญิงนงเยาว์  อัศวเลิศแสง 
       10. ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน  นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์  
       11. ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย   นายฉัตรชัย  จรูญพงศ์ 
       12. ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคณุภาพ  นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ 
       13. ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพย์สิน   นางปิยฉตัร ช่างเหล็ก 
       14. ผู้อํานวยการสํานักงานบริการวิชาการ  นางสาวรัตติญา  ศริดารา 

      15. ผู้อํานวยการสํานักการกีฬา  ผศ.กรกฎา นักคิ้ม (รักษาราชการแทน)  
1.4.2 คณะกรรมการ 

     ประกอบด้วย 
     1. คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
     2. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
     3. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) สํานักงานอธิการบดี 

      (รายละเอียดในภาคผนวก) 

1.5 จํานวนบุคลากร 
        จํานวนบุคลากรทั้งหมด  

ประเภท จํานวนบุคลากร (คน) 

ต่ํากว่าปริญญาตร ี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ข้าราชการ 18 73 52 1 144 
ลูกจ้างประจํา 95 3 - - 98 
พนักงานงบประมาณ 2 107 76 - 185 
พนักงานราชการ 2 8 - - 10 
พนักงานเงินรายได้ 478 194 7 - 679 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - - - 

รวม 595 385 135 1 1,116 
แรงงาน เช่น พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

49 44 2 - 95 

หมายเหต:ุ *จํานวนนับบุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

   ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน      6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน      น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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1.6 ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานที ่
รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม

รวม 397,564,400.85 366,594,798.12 764,159,198.97 100 52.03 : 47.97 
-  งบบุคลากร 273,535,900 94,564,400.42 368,100,300.42 48.17 74.31 : 25.69 

-  งบดําเนินการ 57,344,500.85 197,465,500.14 254,801,000.99 33.34 22.51 : 77.49 

-  งบลงทุน 5,064,000 3,571,780 8,635,780 1.13 58.64 : 41.36 

-  งบอุดหนุน 61,620,000 43,606,146.61 105,226,146.61 13.77 58.56 : 41.44 

-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 0 27,395,970.95 27,395,970.95 3.59 0: 100 

ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท) 

-  งบประมาณแผ่นดิน 851,149,200 
-  งบประมาณเงินรายได้ 941,940,890 

รวมทั้งหมด 1,793,090,090 

ประมาณการรายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม
-  งบบุคลากร 267,165,900 118,793,659 385,959,559
-  งบดําเนินการ 48,851,000 274,652,700 323,503,700
-  งบลงทุน 52,403,600 6,668,000 59,071,600 
-  งบอุดหนุน 482,728,700 252,380,120 735,108,820 
-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 208,286,411 208,286,411 
-  งบสํารองจ่าย - 81,160,000 81,160,000

รวมท้ังหมด 851,149,200 941,940,890 1,793,090,090
อาคารและสถานท่ี  

ชื่ออาคาร ปีท่ีเร่ิมใช้ พื้นท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) อาคารที่ ชื่ออาคาร 

ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี    
1 ช้ัน G อาคารสารนิเทศ 50 ปี - 116.6 ใช่ 
2 ช้ัน 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี - 20 ใช่ 

กองกลาง    
1 ช้ัน 6 อาคารสารนิเทศ 50 ปี - 3,744 ใช่ 

กองการเจ้าหน้าท่ี    
1 ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 2540 - ใช่ 

กองกิจการนิสิต    
1 อาคารกองกิจการนิสิต 2500 1,965 ไม่ใช่ 
2 ตึกพักหญิงชวนชม 2510 4,016.25 ไม่ใช่ 
3 ตึกพักชงโค 2510 4,016.25 ไม่ใช่ 
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ชื่ออาคาร ปีท่ีเร่ิมใช้ พื้นท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) อาคารที่ ชื่ออาคาร 

4 ตึกพักหญิงบุษกร 2505 1,232.50 ไม่ใช่ 
5 ตึกพักหญิงขจรรัตน์ 2505 598.50 ไม่ใช่ 
6 ตึกพักหญิงคัทลียา 2505 598.50 ไม่ใช่ 
7 ตึกพักหญิงราชาวดี 2505 638 ไม่ใช่ 
8 ตึกพักหญิงพุทธรักษา 2505 638 ไม่ใช่ 
9 ตึกพักหญิงมหาหงส์ 2505 638 ไม่ใช่ 
10 ตึกพักชายท่ี 5 2505 1,380 ไม่ใช่ 
11 ตึกพักชายท่ี 12 2505 1,920 ไม่ใช่ 
12 ตึกพักชายท่ี 13 2510 4,602 ไม่ใช่ 
13 ตึกพักชาย 14 2515 3,750 ไม่ใช่ 
14 ตึกพักชาย 15 2515 3,750 ไม่ใช่ 
15 ตึกค่ายอาสาพัฒนา 2515 56.25 ไม่ใช่ 
16 หอพักชายท่ี 12 2510 840 ไม่ใช่ 
17 หอพักชายท่ี 13 2505 822 ไม่ใช่ 
18 หอพักชายท่ี 14 2510 752 ไม่ใช่ 
19 หอ 4 อาคารชมรมอนุรักษ์ 2500 288 ไม่ใช่ 
20 อาคารกิจกรรม ตึก 8 2505 962 ไม่ใช่ 
21 Study Room 2541 188.50 ไม่ใช่ 
22 ชมรม KU Band 2544 258.03 ไม่ใช่ 
23 ชมรมดาวกระจุย 2546 318.95 ไม่ใช่ 
24 อาคารอเนกประสงค์ 2544 460 ไม่ใช่ 
25 อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ 2548 5,800 ไม่ใช่ 
26 ตึกพักหญิงพุทธชาด 2553 9,516.18 ไม่ใช่ 
27 ตึกพักหญิงขจีนุช 2554 7,375.74 ไม่ใช่ 
28 ตึกพักหญิงลีลาวดี 2556 9,600 ไม่ใช่ 
29 ตึกพักหญิงเฟ่ืองฟ้า 2556 9,600 ไม่ใช่ 
30 อาคารระพีสาคริก 2556 18,816 ไม่ใช่ 

กองคลัง    
1 ช้ัน 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี - 2,200 ใช่ 

กองแผนงาน    
1 ช้ัน 7 อาคารสารนิเทศ 50 ปี - 1,248 ใช่ 

กองวิเทศสัมพันธ์  
1 ช้ัน 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี - - ใช่ 

กองยานพาหนะฯ    
1 อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ 2529 3,660.32 ใช่ 
2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 2539 24,931 ใช่ 
3 อาคารสวัสดิการ มก. 2546 6,496.5 ใช่ 
4 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 2548 14,265 ใช่ 
5 อาคารจอดรถบางเขน 2549 14,760 ใช่ 
6 อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 2552 10,780 ใช่ 
7 อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต 2554 15,581 ใช่ 
8 อาคารศูนย์เรียนรวม 1 2514 6,436 ใช่ 
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ชื่ออาคาร ปีท่ีเร่ิมใช้ พื้นท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) อาคารที่ ชื่ออาคาร 

9 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 2527 3,144 ใช่ 
10 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 2541 8,581 ใช่ 
11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาจุฬาภรณ์ 

(ศร.4) 
2549 13,000 ใช่ 

12 อาคารหอประชุม มก. 2498 2,640 ใช่ 
13 อาคารพุทธเกษตร 2529 686.3 ใช่ 
14 อาคารวิจัยและพัฒนา 2547 8,133.96 ใช่ 

สถานพยาบาล    
1 อาคารภิญโญ กัลยาณมิตร 2523 387.25 ไม่ใช่ 
2 อาคารสถานพยาบาล 2 2548 744 ไม่ใช่ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน  
1 ช้ัน 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี - - ใช่ 

สํานักงานกฎหมาย    
1 ช้ัน 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี - - ใช่ 

สํานักงานประกันคุณภาพ    
1 ช้ัน 9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 2540 366.79 ใช่ 

สํานักงานทรัพย์สิน  
1 อาคารวิทยพัฒนา 2539 3,370.95 ไม่ใช่ 
2 โรงอาหารกลาง 1  

(ร้านค้าหมายเลข 1-12) 
2513 325.5 ไม่ใช่ 

3 โรงอาหารกลาง 1  
(ร้านค้าหมายเลข 13-36)

2513 744 ไม่ใช่ 

4 อาคารโรงล้างจานอัตโนมัติ  
โรงอาหารกลาง 1 

2549 112 ไม่ใช่ 

5 โรงอาหารกลาง 2 
(ร้านค้าหมายเลข 1-18) 

2538 450 ไม่ใช่ 

6 โรงอาหารกลาง 2 
(ร้านค้าหมายเลข 19-36)

2541 674.5 ไม่ใช่ 

7 อาคารโรงล้างจานอัตโนมัติ  
โรงอาหารกลาง 2 

2550 200 ไม่ใช่ 

8 อาคารน่ังทานอาหาร  
สโมสรข้าราชการ มก.  
(โรงอาหารกลาง 2)

2541 172.5 ไม่ใช่ 

9 อาหารห้องโถงน่ังทานอาหาร 
โรงอาหารกลาง 2 

2538 780 ไม่ใช่ 

10 อาคาร KU Mini Shop 2553 320 ไม่ใช่ 
11 อาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร  

ซอยพหลโยธิน 45 
2553 14,686 ไม่ใช่ 

สํานักงานบริการวิชาการ    
1 ช้ัน 4-6 อาคารวิจัยและพัฒนา 2545 1,125.95 ไม่ใช่ 
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ชื่ออาคาร ปีท่ีเร่ิมใช้ พื้นท่ีใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) อาคารที่ ชื่ออาคาร 

สํานักการกีฬา    
1 สํานักงานสํานักการกีฬา  

(อาคารยิมเนเซียม) 
   

2 สนามกีฬาธีระ สูตะบุตร 
(สนามฮอกกี้,สนามซอล์ฟบอล) 

   

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา    
4 สระว่ายนํ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์    
5 สนามตระกร้อ    
6 สนามเปตอง    
7 สนามวอลเลย์บอลกลางแจ้ง    
8 สนามวอลเลย์บอลชายหาด    
9 สนามอินทรีจันทรสถิตย์    
10 สนามรักบี้ฟุตบอล    
11 สนามบาสเก็ตบอลกลางแจ้ง    
12 สนามฝึกสอนยิงธนู    
13 อาคารเอนกประสงค์ (ยูโด-ไอคิโด)    
14 อาคารชมรมกีฬา    
15 อาคารดาบสากล    
16 สนามเทนนิส    

ข้อมูลทรพัยากรในภาพรวมของสํานัก 
• รถของสํานัก จํานวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 14 

- กองกิจการนิสิต (2)  - กองคลัง (1) 
- กองวิเทศสัมพันธ์ (1)  - สถานพยาบาล (3) 
- สํานักการกีฬา (4)  - สํานักงานบริการวิชาการ (3)

2. รถจักรยานยนต์ 28 
- กองกลาง (2)  - กองกิจการนิสิต (15) 
- กองวิเทศสัมพันธ์ (1)  - สถานพยาบาล (2) 
- สํานักการกีฬา (3)  - สํานักงานทรัพย์สนิ (2) 
- สํานักงานบริการวิชาการ (2) - สํานักงานประกันคุณภาพ (1)

3. รถจักรยาน 496 
- ส่วนกลางสํานักงานอธิการบด ี(1)  
- กองการเจ้าหน้าที่ (2)  - กองกิจการนิสิต (476) 
- กองวิเทศสัมพันธ์ (4)  - สํานักการกีฬา (9) 
- สํานักงานทรัพย์สนิ (3) - สํานักงานประกันคุณภาพ (1)

4. รถรางไฟฟ้า 1  
- สํานักงานทรัพย์สนิ (1) 

1.7 ผลงานเด่นทีภ่าคภูมใิจ 
1. กองกลางได้จัดทําป้ายอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ LED DISPLAY แสดงภาพเคลื่อนไหว (วีดิโอ) แบบ 

FULL COLOR  ซ่ึงเป็นสื่อหรือเคร่ืองมือทางการประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูง และ ประหยัด ปัจจุบันติดต้ัง
เพ่ือประชาสัมพันธ์ ท้ังหมด 8 จุด ได้แก่ บริเวณสี่แยกเกษตร ประตูงามวงศ์วาน 2 ประตูงามวงศ์วาน 3 ประตู
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วิภาวดีรังสิต อาคารศูนย์เรียนรวม 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3 บริเวณทางแยกอาคารสารนิเทศ 50 ปี และคณะ
บริหารธุรกิจ โดยมีงานประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้านระบบการผลิตข่าวสารและ
กิจกรรมในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว (วีดิโอ) เสียงประกอบ อีกท้ังเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ผลิตข่าวสารและกิจกรรม ผ่านป้ายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประชาสัมพันธ์ ซ่ึงได้รับความสนใจและมีผู้มาใช้บริการเป็น
จํานวนมาก  

จุดเด่น ของป้ายอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการประชาสัมพันธ์ คือ เป็นสื่อท่ีให้บริการข่าวสารและกิจกรรมที่รวดเร็ว 
ทันสมัย มีความหลากหลายของข่าวสาร และรูปแบบการนําเสนอที่ก่อให้เกิดการรับรู้ การยอมรับ และความร่วมมือ
ของบุคลากร ท้ังยังก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของนิสิต นักวิจัย อาจารย์ และบุคลากร สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี
ให้กับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังช่วยจัดระบบภูมิทัศน์ทางภาพภาพของมหาวิทยาลัย ให้มีความสะอาด สวยงาม 
และประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างพิมพ์ป้ายไวนิล โดยไม่มีการติดต้ังป้ายโฆษณา ป้ายผ้า ภายในอาคาร หน่วยงาน 
และบริเวณรั้วของมหาวิทยาลัย  

2. กองการเจ้าหน้าท่ีจัดทําโครงสร้างระบบฐานข้อมูลบุคคล มก. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้
กับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

3. กองกิจการนิสิต ร่วมกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก. จัดโครงการร่มนนทรี มก. อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 เพ่ือจําหน่ายอาหารให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีทุกช้ันปีในราคาประหยัด โดยนิสิตสามารถซ้ือ
อาหารจากราคาปกติจานละ 25 บาท ได้ในราคาจานละ 15 บาท และมหาวิทยาลัย (โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิสวิตา) เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในส่วนต่างจํานวน 10 บาทให้กับนิสิต 

4. กองกิจการนิสิต จัดทําผลงาน Excel ช่วยได้ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพและ
สามารถให้บริการแก่นิสิตผู้รับบริการด้วยความคล่องตัวมากขึ้น โดยเป็นการลงบันทึกขั้นตอนในการส่งเอกสารจาก
นิสิตถึงผู้บริหาร นิสิตสามารถขอตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานดังกล่าวได้ผ่านฐานข้อมูลของงานกิจกรรมนิสิต 
เป็นการลดเวลาในการค้นหาเอกสาร และติดตามเรื่องต่างๆ ซ่ึงปีการศึกษา 2556 กองกิจการนิสิตได้เสนอโครงการ
ดังกล่าวเข้าประกวดรางวัลข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงที่ ดี ท่ีสุดของสํานักงานอธิการบดี (Best 
Improvement Awards) และได้รับรางวัลระดับดีมาก 

5. กองวิเทศสัมพันธ์ ได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาของตุรกี เพ่ือจัดส่งคณาจารย์ และนิสิตไปแลกเปลี่ยน ณ สถาบันอุดมศึกษาของตุรกี รวมท้ังรับ
คณาจารย์และนักศึกษาของตุรกีมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาลตุรกีในหลากหลาย
สาขาวิชา ไม่น้อยกกว่า 20 ทุน 

6. กองยานพาหนะฯ จัดโครงการ/กิจกรรมด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
 6.1 โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS ประกอบด้วย 8 โครงการย่อย ได้แก่  
  6.1.1 โครงการสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล โดยรับบริจาคนํ้ามันพืชใช้แล้วจากร้านค้าโรงอาหาร

ภายในมหาวิทยาลัย และนํานํ้ามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นนํ้ามันไบโอดีเซล ด้วยเคร่ือง KUB-200 เพ่ือใช้กับรถยนต์
ส่วนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อีแต๋น) เป็นต้น 

  6.1.2 โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY โดยส่งเสริมการใช้
จักรยานภายในมหาวิทยาลัย และช่วยลดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และเป็นการออกกําลัง
กายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

  6.1.3 โครงการคลองสวยนํ้าใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการจัดการทรัพยากรนํ้าบริเวณคู
คลองรอบมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีทางกายภาพ เช่น ใช้เครื่องตีนํ้าเพ่ิมออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชในคูคลอง เป็น
ต้น ทางชีวภาพ ได้แก่ ใช้น้ําหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและปุ๋ยนํ้าชีวภาพมหาวิทยาลัย และ
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การจัดการทางสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดมี
ส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรนํ้าในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 

  6.1.4 โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เป็นการบริหารจัดการขยะครบวงจร ทําให้ลด
ปริมาณขยะรวม และขยะท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยติดต้ังกล่องฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือปลูกฝังจิตสํานึก
ให้กับนิสิต และบุคลากร ให้มีการคัดแยกขยะทําให้ลดเวลาในการจัดเก็บและคัดแยกขยะได้ดีมากย่ิงขึ้น 

  6.1.5 โครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เป็นการลด
ปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทําน้ําหมักชีวภาพ และปุ๋ยนํ้าชีวภาพ มาใช้บําบัด
นํ้าเสียในโครงการคลองสวยนํ้าใส ส่วนกากท่ีเหลือนําไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะมหาวิทยาลัย 
ทําเป็นปุ๋ย สําหรับใช้ในบํารุงรักษาปลูกต้นไม้ต่อไป 

  6.1.6 โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือลดปริมาณขยะและมลพิษ ซ่ึง
เดิมมีการนําเศษกิ่งไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ ปัจจุบันนําเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ทําเป็นปุ๋ยใช้สําหรับการ
บํารุงรักษาต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

  6.1.7 โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมให้นิสิต บุคลากร และ
บุคคลภายนอก ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ เพ่ือลดมลพิษ
ทางอากาศจากกรณีท่ีใช้รถยนต์ส่วนตัวว่ิงภายในมหาวิทยาลัยมาใช้บริการรถสาธารณะแทน  
   6.1.8 โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการบริหารจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารหลังร้าน และเป็นแหล่งให้ความรู้และแหล่งวิจัยให้กับนิสิตและบุคลากร ท่ีสนใจในเรื่องพลังงาน
ทดแทน การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยน้ําท่ีได้จากโครงการฯ 

 6.2 โครงการ “ประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชน พ.ศ.2556” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ส่งโครงการ “สถานีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล เข้าร่วม “ประกวดผลงานโครงงานพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชน พ.ศ.2556” 
โดยปี 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีมาก ประเภทสถาบันการศึกษา  

 6.3 โครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบบบูรณาการ เพ่ือควบคุมกําจัด
หนูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัดวงจรการเพ่ิมจํานวนหนู ลดปัญหาการแพร่โรคติดต่อ ลดความสูญเสียจาก
การทําลายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมถึงตัวอาคารและสถานที่ซ่ึงเป็นประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย กอง
ยานพาหนะอาคารและสถานท่ี จึงดําเนินโครงการร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ระยะเวลาดําเนินโครงการต้ังแต่วันท่ี  12 มิถุนายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 รวมระยะเวลา 261 วัน  

7. สํานักงานตรวจสอบภายใน จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะคณะกรรมการตรวจสอบประจําหน่วยงาน
ระดับคณะ สถาบัน สํานัก เร่ือง การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP จํานวน 2 ครั้ง ดังน้ี 

 ครั้งท่ี 1 ในวันที่ 27-28 มีนาคม 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีความรู้ ความ
เข้าใจในกระบวนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานสากล กฎระเบียบ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ทางการเงินและ
งบประมาณ  ระบบการบริหารทรัพยากรองค์การ (ERP) ได้อย่างเพียงพอ สามารถดําเนินการตรวจสอบหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับของผู้รับตรวจ โดยเชิญผู้อํานวยการกลุ่มงานนโยบายและประมวลผล 
กรมบัญชีกลาง คุณสุชีรา จรรยาม่ัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ กองแผนงาน มก. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิมล  รอดเพ็ชร ร่วมกับผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องดังกล่าว โดยคณะกรรมการฯ เจ้าหน้าที่การเงินบัญชี และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่เข้าร่วมอบรมจํานวน 158 
คน มีความเข้าใจมากกว่าก่อนการอบรมในระดับมาก และมีผลการประเมินความพึงพอใจต่อวิทยากร กระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในระดับมากที่สุด รวมท้ังผู้เข้ารับการอบรมได้มีข้อเสนอแนะให้
สํานักงานตรวจสอบภายในจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการตรวจสอบภายในให้แก่คณะกรรมการฯ และจัด
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อบรมระเบียบการบริหารจัดการงบประมาณและระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการ
พัสดุด้วย โดยขอให้จัดโครงการอบรมในลักษณะของการสัญจรไปวิทยาเขตต่างๆ นอกจากนี้ เสนอให้กองคลังสรุป
วิธีดําเนินการเก่ียวกับระบบ      KU-ERP การวิเคราะห์ทางการเงิน วิเคราะห์ต้นทุน การวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
และรายงานให้ประชาคม มก. รับทราบทั่วกัน รวมท้ังดําเนินการในเร่ืองงบประมาณให้เบ็ดเสร็จแบบ One Stop 
Service  

   คร้ังที่ 2 เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้น 72 คน และ รุ่นที่ 2 ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 98 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP ซ่ึง
เป็นแนวการตรวจสอบที่สํานักงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้นแบบ Step by Step เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
สามารถดําเนินการตรวจสอบได้อย่างสะดวก งา่ย ถูกต้อง แม่นยํา และเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ตลอดจนสามารถรายงานผล
การตรวจสอบได้อย่างถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาระบบ ที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ 
โดยในช่วงเช้าเป็นการบรรยายให้ความรู้ และช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติตามแนวการตรวจสอบ สําหรับความคิดเห็น
และความพึงพอใจต่อการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นั้น ผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 2 รุ่นมีความคิดเห็นและความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด ท้ังในด้านวิทยากร ด้านการฝึกปฏิบัติ และด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ สิ่งอํานวยความ
สะดวก ท้ังนี้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ให้จัดการอบรมลักษณะน้ีสําหรับผู้ท่ีจะเป็นผู้บริหารในทุกระดับ ให้จัดสัญจรไป
ตามวิทยาเขตต่าง ๆ และให้มีผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมตรวจสอบกับคณะกรรมการฯ และเป็น
พ่ีเลี้ยงให้ด้วย 

8. สถานพยาบาลปรับปรุงกระบวนการการดําเนินงาน ดังน้ี 
 8.1 “สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไว ด้วย SMS” โดย ได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม ประเภท 3 การ

พัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 7 และ รางวัลระดับดี ใน 
Best improvement awards ครั้งที่ 3 สํานักงานอธิการบดี 

   8.2 “เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานระบบ ERP” โดย ได้รับรางวัลระดับดี ประเภท 3 การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงาน ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7  

 8.3 “ร้อย LEAN องค์กรด้วย TQM”  โดย ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการแสดงนิทรรศการ และเข้าร่วม
บรรยายในเวทีกลางนิทรรศการ (Mini Stage) ในการประชุม HA National forum ครั้งท่ี 15 เรื่อง ความผูกพัน
เพ่ือคุณภาพ (Engagement for Quality)  ณ. ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย สถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 

9. สํานักงานทรัพย์สินจัดโครงการ/กจิกรรมเพ่ือหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
 9.1 งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2556“นวัตกรรมงานวิจัย นําเกษตรไทยไปสากล” ระหว่างวันท่ี 

31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2556 (รวม10วัน) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีรายรับรวมท้ังสิ้น 
28,649,889 บาท รูปแบบเน้นความทันสมัย ความโดดเด่น การประชาสัมพันธ์ส่วนงานท่ีชัดเจนเป็นสากล การจัด
แสดง จําหน่ายพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสวน สัตว์เลี้ยง สินค้าอุปโภคและบริโภคที่
หลากหลาย ในบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่สะอาด สะดวกสบาย 
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 9.2 งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี พ.ศ.2556 ระหว่างวันท่ี 1 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ได้เงินสิทธิ
ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 13,801,500 บาท ประกอบด้วย  

การจัดหาผู้ใหบ้ริการบันทึกภาพผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  10,700,000 บาท 
การจัดหาผู้ใหบ้ริการบันทึกภาพหมู่บัณฑิต           720,000 บาท 
จัดหาผู้ได้สิทธิในการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือจําหน่ายสินค้า ดอกไม้และของที่ระลกึ 2,021,000 บาท 
จัดหาผู้ได้สิทธิในการเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือจําหน่ายอาหารว่างและเครื่องด่ืม  110,000 บาท 
การให้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าและอ่ืนๆ    243,000 บาท 
การจําหน่ายเอกสาร           7,500 บาท 

 9.3 รับมอบรถรางสวัสดิการประหยัดพลังงาน “รถคิดถุ๊ง คิดถุง” จํานวน 1 คัน มูลค่า 600,000 บาท และ
รับมอบเงินสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 8,500,000 บาท จากนายสุวิทย์ กิ่งแก้ว  
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  

 9.4 โครงการให้บริการอาหารภาคคํ่า (KU Night Food) เพ่ือให้บริการด้านอาหาร หลังเวลาราชการแก่
นิสิตท่ีพักอาศัยหอพักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนิสิตโครงการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคค่ํา) รวมถึงบุคลากรและ
บุคคลทั่วไป มีรายรับในการดําเนินโครงการรวมท้ังสิ้น 3,947,285 บาท การจัดบริการอาหารภาคคํ่า (KU Night 
Food) มี 2 จุด ได้แก่  

จุดท่ี 1 โรงอาหารกลาง 1 เริ่มเปิดบริการต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2551 เป็นต้นมา ต้ังแต่เวลา 16.00น. 
– 23.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  

จุดท่ี 2 โรงอาหารกลาง 2 เริ่มเปิดบริการต้ังแต่วันท่ี 5 มกราคม พ.ศ.2552 เป็นต้นมา ต้ังแต่เวลา 15.30น. - 
23.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 9.5 โครงการให้บริการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์บริเวณโรงอาหารกลาง 1 และ 2 ในปี พ.ศ.2556 มี
รายรับจากการดําเนินงานโครงการท้ังสิ้น 583,900 บาท 

 9.6 โครงการอ่ิมบุญ อ่ิมใจ อ่ิมท้อง กับเทศกาลอาหารเจ วันท่ี 15-23 ตุลาคม พ.ศ.2555 บริเวณโรง
อาหารกลาง 1 และ 2 มีรายรับรวมท้ังส้ิน 59,800 บาท 

 9.7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ จัดงาน“เกษตรแฟร์เพ่ือมูลนิธิจุฬาภรณ์ ปี 2555”
ระหว่างวันท่ี 1 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (รวม 9 วัน) ณ บริเวณหอประชุม เริ่มต้ังแต่ประตูพหลโยธิน ถึงประตูงาม
วงศ์วาน 1  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการดําเนินงานของมูลนิธิจุฬาภรณ์ และจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ให้แก่
คณาจารย์ นิสิต บุคลากร และประชาชนท่ัวไปที่มาเท่ียวชมงาน โดยมอบหมายให้สํานักงานทรัพย์สินบริหารจัดการ
ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ มีรายรับรวมทั้งส้ิน 5,063,757.80 บาท ท้ังนี้รายได้จากการจัดงานหลังหัก
ค่าใช้จ่ายนําทูลเกล้าถวายฯเพ่ือสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ 

 9.8 ออกร้านและจัดหาบริษัทร้านค้าสนับสนุนการพิมพ์สลากกาชาดไทยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2556 – 6 เมษายน พ.ศ.2556 (รวม 9 วัน) ณ สวนอัมพร มีรายรับรวม
ท้ังสิ้น 1,200,000บาท 

 9.9 จัดงาน“เพ่ือนพ่ึง(ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจําปี พ.ศ.2556” ระหว่างวันท่ี 21 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 
2556  ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ ต้ังแต่ประตูพหลโยธิน ถึงประตูงามวงศ์วาน 1  เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการ
ดําเนินงานของมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มีรายรับรวมท้ังสิ้น 7,017,300 บาท รายได้จาก
การจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายเพ่ือสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพ่ึง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย 

 9.10 จัดงานเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ประจําปี พ.ศ.2556 “อยู่อย่างเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง” ระหว่างวันที่ 17–26 
ธันวาคม พ.ศ.2556 ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต และบริเวณถนนศรีอยุธยา รายรับรวมท้ังสิ้น 
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220,000 บาท รายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าถวายเพ่ือสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยาม
ยากสภากาชาดไทย 

10. สํานักการกีฬา จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 
   10.1 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ครั้งที่ 32 ระหว่าง

วันท่ี 1 – 8 พฤษภาคม 2557 มีผลการแข่งขันได้เหรียญรางวัลรวมเป็นอันดับท่ี 1 
   10.2 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 41 ระหว่างวันท่ี 14 – 22 

มกราคม 2557 มีผลการแข่งขันได้เหรียญรางวัลรวมเป็นอันดับที่ 3 
   10.3 ปรับปรุงกระบวนการให้บริการของศูนย์ออกกําลังกายและส่งเข้าประกวดในโครงการ Best 

Improvement Award ได้รับรางวัลข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงท่ีดีท่ีสุด (Best Improvement Award) 
ของสํานักงานอธิการบดี 

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 สรุปผลการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 
2556 ของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์        

ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
1. สํานักงานฯ ควรพิจารณาในรายละเอียดว่า หัวข้อใด
ของการให้บริการในส่วนใด หน่วยงานใดท่ียังมีผลการ
ประเมินตํ่ากว่าเป้าหมาย และให้หน่วยงานน้ันๆ วิเคราะห์
ถึงสาเหตุเพื่อวางแผนที่จะปรับปรุงในปีต่อไป 

- ปรับเปล่ียนการส่งแบบสอบถามความ 
พึงพอใจจากเดิมจัดส่งไปตามคณะ สํานัก 
สถาบัน เป็นการสอบถาม ณ เคาน์เตอร์
ให้บริการ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีรับบริการโดยตรง  
ได้ระดับคะแนนความพึงพอใจ 4.51  

กองกลาง 

 - จัดทําแผนการให้บริการแบบ CoZy 
Corner โดยปรับปรุงสถานท่ีให้ผู้รับบริการ
ได้พักผ่อนระหว่างรอ

กองการเจ้าหน้าท่ี 

 - สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแล้ว 
พบว่า ได้คะแนนความพึงพอใจ 4.11 

กองกิจการนิสิต 

 - สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแล้ว 
พบว่า ได้คะแนนความพึงพอใจ 4.04 

กองคลัง 

 - สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแล้ว 
พบว่า ได้คะแนนความพึงพอใจ 3.89  

กองแผนงาน 

 - สํารวจความพึงพอใจและความต้องการ
ของผู้รับบริการกองวิเทศสัมพันธ์ ประจําปี 
2557 

กองวิเทศสัมพันธ์ 

 - สํารวจความพึงพอใจการให้บริการด้าน
ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 
และด้านกายภาพท่ีเหมาะสมต่อการเรียน
และพัฒนานิสิต

กองยานพาหนะฯ 

 - สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
ได้คะแนนความพึงพอใจ 4.28 

สถานพยาบาล 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

 - สํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการแล้ว 
พบว่า ได้คะแนนความพึงพอใจ 3.86 

สํานักงาน
กฎหมาย 

 - จัดกิจกรรมการให้บริการ 32 กิจกรรม  
มีการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ใน
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจ 4.01 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

 - ปรับปรุงการให้บริการด้านส่ิงอํานวยความ
สะดวก คือ ปรับปรุงแบบฟอร์มการนําส่ง
และเบิกเงิน/โอนค่าอํานวยการ โครงการ
พัฒนาวิชาการ ตามระบบ ERP และ
แบบฟอร์มย่ืนขอรับสิทธิบัตรและ 
อนุสิทธิบัตร 

สํานักงานบริการ
วิชาการ 

 - ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดย
ได้ผลประเมินตามเป้าหมาย 4.00 คะแนน 

สํานักการกีฬา 

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ  
จัดทํา Flow Chart ขั้นตอนการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะจากผู้พักอาศัย
อาคารที่พักบุคลากร ผู้เช่าท่ีดินและอาคาร
ราชพัสดุ 

สํานักงาน
ทรัพย์สิน 

2. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์ ควรพิจารณาจัดทําโดยมีการสอบถามจาก
ผู้รับบริการแต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะงานเดียวกันโดยตรง 
(functional competency) หรืออาจเป็นการสอบถาม
จากผู้รับบริการท่ีมีลักษณะงานแตกต่างกัน แต่เป็นความ
จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาในสมรรถนะเดียวกัน (ภาษา 
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) ท้ังน้ี ควรมีการสํารวจความต้องการ
ล่วงหน้าก่อนทํากิจกรรม เพื่อนําข้อมูลมาวางแผนการทํา
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

- มอบหมายงานสารบรรณ งานธุรการ
รับผิดชอบการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพื่อให้ตรงกับลักษณะงานและ
ภารกิจหลัก 

กองกลาง 

- สํารวจความต้องการโดยเป็นคําถาม
ปลายเปิดและแบบประเมินผลโครงการ
หัวข้อกิจกรรมท่ีต้องการให้จัด และสํารวจ
ความต้องการร้านค้าของนิสิตหอพัก 

กองกิจการนิสิต 

- สํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
ท่ีต้องการอบรมระบบ ERP 

กองคลัง 

 - จัดการอบรมด้านงบประมาณให้กับ
ผู้รับบริการ เมื่อวันท่ี 23 พ.ค.2557  
โดยเป็นไปตามผลการสํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ

กองแผนงาน 

 - ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการกอง
วิเทศสัมพันธ์ ประจําปี 2557 โดยขอความ
ร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร นิสิต เสนอ
ข้อคิดเห็น/ส่ิงท่ีต้องการให้กองวิเทศสัมพันธ์
ดําเนินการได้ทราบทางแบบสอบถาม, 
Facebook, Web board และกล่องรับ
ความคิดเห็น 

กองวิเทศสัมพันธ์ 

 - สํารวจความต้องการและความพึงพอใจใน
การให้บริการของผู้รับบริการอย่างต่อเน่ือง 

กองยานพาหนะฯ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

 - สํารวจความต้องการของผู้บริหารในการ
จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี พ.ศ.2557 
โดยผู้บริหารตอบแบบสํารวจมาร้อยละ 80 
ต้องการให้ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของเงินรายได้ระบบ ERP 

สนง.ตรวจสอบ
ภายใน 

 - สํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
กลุ่มเป้าหมายคือ คณบดี หัวหน้าภาควิชา    
ผอ. หัวหน้างาน และบุคลากร  

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

 - สํารวจความต้องการช่องทางการชําระเงิน
ค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภคของผู้พัก
อาศัยอาคารท่ีพักอาศัย ซ.พหลโยธิน 45 

สํานักงาน
ทรัพย์สิน 

 - สํารวจความต้องการของผู้รับบริการท้ัง  
4 งาน โดยเป็นคําถามปลายเปิด 

สํานักงานบริการ
วิชาการ 

 - ปรับปรุงรูปแบบการสํารวจจากวัดความ 
พึงพอใจแต่ละโครงการเป็นวัดความพึงพอใจ
การให้บริการแต่ละประเภท 

สํานักการกีฬา 

3. ควรมีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึง
พอใจจากผู้รับบริการมาพิจารณา และมีการแจ้งผลการ
พิจารณา ตลอดจนส่ิงท่ีได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปแล้ว ให้
ผู้รับบริการได้รับทราบ 

- ดําเนินการให้บริการตามความต้องการของ
ผู้รับบริการได้ตามวงจร PDCA 

ทุกหน่วยงาน 

4. การพิจารณาจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนา
สุนทรียภาพในเชิงวัฒนธรรมน้ัน หน่วยงานควรพิจารณา
จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ี
เป็นไปตามเทศกาล 

- จัดกิจกรรมไหว้พระทําบุญข้ึนเมื่อวันท่ี  
23-25 พ.ค.57

กองกลาง 

- จัดบอร์ดศิลปวัฒนธรรมไทย การไหว้  
และการแต่งกาย 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

 - บุคลากรร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวัน
จันทร์ 

กองกิจการนิสิต 

 - จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

กองคลัง 

 - จัดโครงการส่งเสริมความเป็นไทย โดย
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันจันทร์ 

กองแผนงาน 

 - จัดทําของท่ีระลึกจากผลิตภัณฑ์ไทย 
- บรรยายวิถีชีวิตแบบไทยบริเวณสวนหย่อม
ด้านหน้าทางเข้ากองวิเทศสัมพันธ์ 

กองวิเทศสัมพันธ์ 

 - ขอความร่วมมอืบุคลากรแต่งกายด้วยผ้า
ไทยสัปดาห์ละครั้ง แต่ไม่สามารถทําได้
ท้ังหมด เนื่องจากบุคลากรบางตําแหน่งต้อง
แต่งเครื่องแบบปฏิบัติงาน

กองยานพาหนะฯ 

 - รณรงค์ให้บุคลากรร่วมกันแต่งกายด้วยผ้า
ไทยในเทศกาลสงกรานต์

สํานักงาน
กฎหมาย

 - จัดกิจกรรมอาหารและเครื่องด่ืมสมุนไพร
ไทยเพื่อสุขภาพ 
 

สถานพยาบาล 
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 - จัดกิจกรรม Cleaning Day ปีละ 2 ครั้ง 
ในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. และ
กิจกรรม 5 ส. 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

 - จัดกิจกรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทย การ
กินอาหารตามธาตุเจ้าเรือน สุขภาพดี  
ชีวีมีสุข 

สํานักงาน
ทรัพย์สิน 

 - จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
วัฒนธรรมไทยด้านต่างๆ  

สํานักงานบริการ
วิชาการ 

 - จัดกิจกรรมมอบทักษะการออกกําลังกาย
แก่เด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร

สํานักการกีฬา 

5. ในการกําหนดเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการจากทุกหน่วยงาน ควรกําหนดเป็นเกณฑ์ท่ีเป็น
แบบเดียวกันท้ังหมด 17 หน่วยงาน และในกรณีท่ีใช้
ค่าเฉล่ียเป็นตัวกําหนดเกณฑ์สมควรกําหนดให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์ตัดสิน เช่น ผู้เข้ารับบริการทุกคนมีค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจในระดับมากขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.51 (ระดับมาก) 

สํานักงานอธิการบดีมีมติกําหนดการ
ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 
- กําหนดเกณฑ์การวัดความพึงพอใจใน
แบบสอบถาม เป็น 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และควร
ปรับปรุง 
- กําหนดหัวข้อการประเมินผลความพึง
พอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้
ให้บริการ ด้านส่ิงอํานวยความสะดวก และ
ด้านคุณภาพการให้บริการ 
- กําหนดเกณฑ์ประเมินผลความพึงพอใจ
การให้บริการ ไม่น้อยกว่า 4.00 

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

สํานักงาน
อธิการบดี 

6. จากรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการของบางหน่วยงาน พบว่า ข้อมูลท่ีนําเสนอยัง
มิได้ตัดสินผล เน่ืองจากมิได้กําหนดเกณฑ์การตัดสิน 

ดําเนินการเหมือนกับข้อเสนอแนะที่ 5 คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ 

สํานักงาน
อธิการบดี 

7. ในกรณีการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร ซ่ึง
สํานักงานฯ ได้มีการประเมินครบท้ัง 3 ด้านแล้วน้ัน 
เฉพาะด้านความรู้ความเข้าใจ ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ของการสัมมนา/อบรม ควรที่จะมีการวัดผลในลักษณะ
การทดสอบความรู้มากกว่าจะเป็นการสอบถามความ
คิดเห็นว่ารู้เข้าใจมากน้อยเพียงใด 

- มีการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม
โครงการแบบก่อนและหลัง จํานวน 11 
โครงการ  

กองการเจ้าหน้าท่ี 

- ปรับปรุงการวัดความรู้ความเข้าใจการ
อบรม ERP 2 โครงการ 

กองคลัง 

- ปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลการจัด
บรรยายด้านวิเทศสัมพันธ์

กองวิเทศสัมพันธ์ 

 - มีการประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากร 
โดยประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรม 

กองยานพาหนะฯ 

 - ปรับปรุงรูปแบบการวัดความรู้ความเข้าใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งนิติกรใน
สังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สํานักงาน
กฎหมาย 
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 - ปรับปรุงการวัดความรู้ความเข้าใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ โดยพบว่า ร้อยละ 70 
ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น 

สถานพยาบาล 

 - มีแบบวัดความรู้การอบรมหลักสูตร
เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ เป็น
แบบถูกผิด ใช้ทดสอบก่อนหลังเข้าอบรม 
โดยปี 2556 มีการจัดอบรม 1 รุ่น ผู้ผ่าน
อบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.19 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

 - ปรับปรุงแบบฟอร์มการวัดความรู้ความ
เข้าใจผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ และมี
การประเมินความรู้ก่อนและหลังเข้าอบรม 

สํานักงานบริการ
วิชาการ 

 - เปล่ียนรูปแบบการวัดความรู้ความเข้าใจ
จากการสอบปากเปล่าเป็นการวัดโดยใช้
แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจและการ
นําไปใช้ 

สํานักการกีฬา 

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ 
ปรับปรุงแบบวัดความรู้ความเข้าใจ โดย
เปล่ียนเป็นทดสอบความรู้ก่อนหลังเข้าร่วม
โครงการด้วยข้อสอบปรนัยแทนสอบถาม
ความคิดเห็น 

สํานักงาน
ทรัพย์สิน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ไม่พบการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการที่ได้สํารวจความต้องการไว้
ล่วงหน้า พบเพียงความต้องการท่ีให้ข้อมูลในการสํารวจ
ความพึงพอใจของกิจกรรมท่ีได้ทําไปแล้ว จึงไม่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งช้ี 

 
- นําผลการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการมาวางแผนปรับปรุงงาน 

 
กองกลาง 

- นํากิจกรรมท่ีนิสิตอยากให้จัดมากําหนด
แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 

กองกิจการนิสิต 

- จัดทําแผนการให้บริการตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ โดยเร่ิมดําเนินการ มิ.ย.57-
มิ.ย.58 

กองคลัง 

 - ศึกษาความต้องการของผู้รับบริการ และ
จัดทําแผนการให้บริการตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ ประจําปี 2557 

กองวิเทศสัมพันธ์ 

 - จัดทําแผนการให้บริการตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ ปรากฎในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

กองยานพาหนะฯ 
สํานักงาน
กฎหมาย 

 - จัดทําแผนการให้บริการในการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ตามความต้องการของผู้รับบริการ 

สถานพยาบาล 

 - จัดทําแผนการให้บริการจากผลการสํารวจ
ความต้องการ 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

 - จัดทําแผนการจ่ายค่าเช่าอาคาร ค่า
สาธารณูปโภคของผู้เช่าอาคารท่ีพักอาศัย
ตามความต้องการของผู้รับบริการ 
 

สํานักงาน
ทรัพย์สิน 
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 - จัดทําแผนการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ ท้ัง 4 งาน 

สํานักงานบริการ
วิชาการ 

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ 
จัดทําแผนการให้บริการด้านงบประมาณ 

กองแผนงาน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ควรมีการมอบหมายให้รองอธิการบดี หรือผู้ช่วย
อธิการบดีท่ีกํากับดูแลหน่วยงานน้ันๆ เป็นผู้นําผลการ
ประเมินตนเองของหน่วยงาน การประเมินผู้บริหารของ
หน่วยงาน ไปพิจารณาและร่วมกับผู้บริหารของหน่วยงาน
น้ันๆ ในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงพัฒนางานบางจุดท่ียัง
เป็นจุดอ่อนอยู่ 

- รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการเข้าประชุม
รับฟังรายงานผลการปฏิบัติของกองกลาง
ประจําปี 2556 

กองกลาง 

- นําผลการประเมินรายงานต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน กองการเจ้าหน้าท่ี 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

- นําผลดําเนินงานและผลประเมินท้ังระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานแจ้งท่ี
ประชุมคณะกรรมการกองกิจการนิสิต 

กองกิจการนิสิต 

 - นําผลดําเนินงาน ผลการประเมินเสนอต่อ
ผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้ข้อเสนอแนะมา
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

กองแผนงาน 
สํานักงานบริการ

วิชาการ 
 - นําผลการดําเนินงาน ผลการประเมินจาก

คณะกรรมการ และผลการประเมินภาวะ 
ผู้นําเสนอรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแล เพื่อให้
ความคิดเห็นในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 
- สํารวจความคิดเห็นภาวะผู้นําของ
ผู้อํานวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ในประเด็น 
ส่ิงท่ีต้องการให้ดําเนินการ, ส่ิงท่ีต้องการให้
ยกเลิก และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กองวิเทศสัมพันธ์ 

 - นําผลการดําเนินงาน ผลการประเมิน
หน่วยงาน และผลการประเมินภาวะผู้นํา 
เสนอรองอธิการบดีท่ีดูแลเพื่อให้ความเห็น 
และนําเข้าท่ีประชุมหน่วยงานให้ร่วม
พิจารณาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการท่ีเป็น
จุดอ่อน 

กองยานพาหนะฯ 

 - นําผลดําเนินงานประกันคุณภาพเสนอรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้
ข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน

สถานพยาบาล 

 - นําข้อเสนอแนะจากการประเมินไปจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินภาวะผู้นําไปดําเนินการปรับปรุง
และขอความเห็นเพิ่มเติมจากบุคลากร 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

 - รายงานผลการประเมินต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักงานทรัพย์สิน 

สํานักงาน
ทรัพย์สิน 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

 - นําผลการประเมินภาวะผู้นําของผู้บริหาร
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารประจํา
สํานักการกีฬาเพื่อนําข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

สํานักการกีฬา 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ไม่พบการนําผลท่ีได้จากการประเมินผลการพัฒนา
บุคลากรไปจัดทําแผนเพื่อปรับปรุงการบริหารงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปี 2553-
2556 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

- จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้าง
บุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้านอย่าง
ต่อเน่ือง 

กองกิจการนิสิต 

 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนโดย
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤต และโอกาส
แล้วนํามาจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

กองคลัง 

 - จัดโครงการอบรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 
และคอมพิวเตอร์ 

กองแผนงาน 

 - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ
ส่ือสารภาษาอังกฤษของบุคลากร 

กองวิเทศสัมพันธ์ 

 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน กองยานพาหนะฯ 
 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยให้นิติกรท่ี

เข้าใหม่ ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
และประสบการณ์ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงาน 

สํานักงาน
กฎหมาย 

 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2557 สถานพยาบาล 
 - จัดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกวันพุธ 

11.00-12.00 น. โดยบุคลากรของหน่วยงาน
เข้าร่วมทุกคน และมีบุคลากรหน่วยงานอื่น
เข้าร่วมด้วย 

สํานักงานประกัน
คุณภาพ 

 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง และส่งบุคลากรเข้า
ฝึกอบรมด้านต่างๆ จากหน่วยงานภายนอก 

สํานักงานบริการ
วิชาการ 

 - จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและดําเนินการ
ตามแผนอย่างต่อเน่ือง

สํานักการกีฬา 

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ 
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 
2557 โดยนําผลการสํารวจความต้องการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และข้อสรุปจาก
การจัดการความรู้กองกลางมาเป็นแนวทาง
จัดทําแผน 

 
กองกลาง 

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ 
จัดทําแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรท่ี
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

สํานักงาน
ทรัพย์สิน 
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ข้อเสนอแนะ ผลการดําเนินงาน ผู้กํากับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ควรมีการจัดประชุมช้ีแจงผู้บริหารระดับสูงท่ีกํากับดูแล
หน่วยงานต่างๆ ของสํานักงานอธิการบดี และให้นโยบาย
ท่ีสําคัญแก่หน่วยงานในสังกัด ในการท่ีเน้นให้เห็นถึง
ความสําคัญของการประกันคุณภาพในแต่ละภารกิจของ
หน่วยงาน นั้นว่า หากมีการพัฒนาที่ดีข้ึนในเร่ืองน้ันๆ 
แล้วจะส่งผลดีแก่สํานักงานอย่างไร หากไม่มีการพัฒนา
ปรับปรุงจะเกิดผลกระทบอย่างไร 

แนวทางพัฒนาปรับปรุงเดียวกับ
องค์ประกอบท่ี 3 จุดท่ีควรพัฒนาข้อ 1 
ข้อเสนอแนะท่ี 1 คือ นําผลการดําเนินงาน
และผลการประเมินจากคณะกรรมการทั้ง
ระดับม. และระดับหน่วยงาน รวมท้ังผลการ
ประเมินภาวะผู้นําเสนอผู้บริหารระดับสูง
เพื่อให้ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

 

2. ควรมีคณะทํางานที่จะติดตามให้ทุกหน่วยงานได้ทําการ
ปรับปรุงพัฒนางานในส่วนท่ีได้รับการแนะนํา เสนอแนะ
จากการตรวจประกันคุณภาพในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อให้มี
การพัฒนาผลการดําเนินงานของตนเองในส่วนท่ียังเป็น
จุดอ่อนให้ดีขึ้น ทันกับรอบการตรวจประกันคุณภาพในปี
ถัดไป 

สํานักงานอธิการบดีดําเนินการติดตามการ
พัฒนาปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะจาก
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของ
หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

สํานักงาน
อธิการบดี 
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บทท่ี 2   
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ  
 สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยสรุปผลการ
ดําเนินงานในภาพรวมได้ดังนี้ 

ลําดับท่ี หน่วยงาน ผลการปฏิบัติราชการ (จํานวนตัวชี้วัด) รวม 

    
ต่ํากว่า

เป้าหมาย
ตรงตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย   

ภาพรวมสํานักงานอธิการบดี 6 2 18 26 
1 ส่วนกลางสํานักงานอธิการบดี 6 7 0 13 
2 กองกลาง 3 8 5 16 
3 กองการเจ้าหน้าท่ี 3 15 1 19 
4 กองกิจการนิสิต 5 12 7 24 
5 กองคลัง 1 8 5 14 
6 กองแผนงาน 3 9 13 25 
7 กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี 0 11 13 24 
8 กองวิเทศสัมพันธ์ 4 4 5 13 
9 สถานพยาบาล 0 12 5 17 
10 สํานักงานตรวจสอบภายใน 0 5 2 7 
11 สํานักงานกฎหมาย 2 6 3 11 
12 สํานักงานประกันคุณภาพ 2 10 5 17 
13 สํานักงานทรัพย์สิน 4 7 6 17 
14 สํานักงานบริการวิชาการ 2 9 7 18 
15 สํานักการกีฬา 6 8 1 15 
16 ฝ่ายบริการการศึกษา 3 9 6 18 
17 ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 7 15 4 26 
18 ฝ่ายการศึกษานานาชาติ 1 5 6 12 
 รวม (18 หน่วยงาน) 52 160 94 306 
 คิดเป็นร้อยละ 16.99 52.29 30.72 100.00 

 
เม่ือพิจารณาแต่ละเป้าประสงค์ สรุปผลการดําเนินงานได้ดังนี ้
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1. สนบัสนุนการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ้และมีคุณธรรม 

ลําดับท่ี กลยุทธ์ ผลการปฏิบัติราชการ (จํานวนตัวชี้วัด) รวม

    
ต่ํากว่า

เป้าหมาย ตรงตามเป้าหมาย
สูงกว่า

เป้าหมาย   
1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร 2 4 1 7 
2 พัฒนาคณาจารย์ 3 6 1 10 
3 พัฒนาระบบบริหารการศึกษา 2 2 2 6 
4 จัดทําแผนการรับผู้เข้าศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัย 
1 0 0 1 

5 ส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมก.และรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

2 7 7 16 

 รวม 10 19 11 40 
 คิดเป็นร้อยละ 25.00 47.50 27.50 100.00 

 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

ลําดับท่ี กลยุทธ์ ผลการปฏิบัติราชการ (จํานวนตัวชี้วัด) รวม 

    
ต่ํากว่า

เป้าหมาย ตรงตามเป้าหมาย
สูงกว่า

เป้าหมาย   
1 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาการ 1 2 9 12 
 รวม 1 2 9 12 
 คิดเป็นร้อยละ 8.33 16.67 75.00 100.00 

 
3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ลําดับท่ี กลยุทธ์ ผลการปฏิบัติราชการ (จํานวนตัวชี้วัด) รวม 

    
ต่ํากว่า

เป้าหมาย ตรงตามเป้าหมาย
สูงกว่า

เป้าหมาย 
1 ส่งเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ภายในหน่วยงาน 
2 12 16 30 

 รวม 2 12 16 30 
 คิดเป็นร้อยละ 6.67 40.00 53.33 100.00 
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4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ลําดับท่ี กลยุทธ์ ผลการปฏิบัติราชการ (จํานวนตัวชี้วัด) รวม

    
ต่ํากว่า

เป้าหมาย ตรงตามเป้าหมาย
สูงกว่า

เป้าหมาย   
1 พัฒนาระบบการบริหารงาน 25 76 24 125 
2 พัฒนาระบบงบประมาณและการหารายได้ 1 3 6 10 
3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ ส่ิงแวดล้อม และ

การกีฬา 
13 48 28 89 

 รวม 39 127 58 224 
 คิดเป็นร้อยละ 17.41 56.70 25.89 100.00 

2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสาํนัก 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึงเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทํา
หน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 
 สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.75 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 
4.50 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
ตารางท่ี 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2557 (เตม็ 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก - - 5.00 4.00 4.48 4.48 4.65 4.32 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.44 4.48 4.48 4.75 4.50   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี ดีมาก ดี   
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  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินงาน ดังนี้  

สํานักงานอธิการบดี ให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ช่องทางการประชุมร่วมกันของ
ผู้บริหารหน่วยงานในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 17 หน่วยงาน (ประชุมเม่ือ ปีงบประมาณ 2555)
เพ่ือระดมสมองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย และได้ดําเนินการถ่ายทอดสู่หน่วยงานเพ่ือนําไปเป็นแผนดําเนินงานของตนเอง นอกจากนี้สํานักงาน
อธิการบดียังมีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน โดยผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีได้ทําบันทึกแจ้งผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 2 คร้ัง/ปี เพ่ือติดตามความก้าวหน้าและ
วัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์อย่างสมํ่าเสมอ 

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก เช่นเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 
2.2   
ตารางท่ี 2.2 สรุปผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 
ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5)  

หมายเหตุ  

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ       5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00   

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.   มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และไดรั้บความเห็นชอบจากมติที่ประชุมหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ท่ี
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบนั กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบบัท่ี 2 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

(พ.ศ.2551-2565) และแผนพฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ.2551-2554)
    2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาํปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน 
    4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
    5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกจิของหน่วยงาน 
    6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
    7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และที่ประชุมของหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
    8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมของหน่วยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ผลการดําเนินงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร์ โดยใช้แผนท่ียุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักและนํามาปรับให้สอดคล้องกับภารกิจของสํานักงานอธิการบดี ท้ังน้ีการจัดทําแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดีนั้นได้ผ่านความเห็นชอบจากมติท่ีประชุมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี  และการมีส่วนร่วมของบุคลากร (1.1-1-1, 1.1-1-2) ในการกําหนดแผนที่ยุทธศาสตร์มีรายละเอียด ได้แก่ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ (ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพการบริการ ด้านประสิทธิภาพ และด้าน
พัฒนาองค์กร) (1.1-1-3)   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน ภายหลังจากจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ 
สํานักงานอธิการบดี แล้วได้ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรภายในสํานักงานอธิการบดี ด้วยวิธีการแจ้งเวียนมติท่ีประชุมการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ (1.1-2-1, 1.1-2-2) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน จากแผน
ท่ียุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี ได้แปลงสู่แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ท่ีประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ตามภารกิจของหน่วยงาน และมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดสํานักงาน
อธิการบดีดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานเองเพื่อเพ่ิมเติมรายละเอียดของหน่วยงานให้
ชัดเจนย่ิงขึ้น (1.1-3-1, 1.1-3-2)   

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี สํานักงานอธิการบดีได้แปลงแผนท่ี
ยุทธศาสตร์ มาเป็นแผนปฏิบัติราชการ โดยกําหนดตัวช้ีวัด และเป้าหมายของกลยุทธ์ และโครงการ/กิจกรรม ท่ี
แสดงถึงผลสําเร็จของการดําเนินงาน (ซํ้า 1.1-3-1) 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจของหน่วยงาน ภายหลังจากจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของสํานักงานอธิการบดีแล้ว หน่วยงานในสังกัดได้นําไปใช้
ประกอบการดําเนินงานตามภารกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา สํานักงานอธิการบดีมีการติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง 
โดยรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้ติดตามผลการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีในรอบ 6 
เดือน และ 12 เดือน (1.1-6-1, 1.1-6-2) ภายหลังจากติดตามผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือนแล้ว สํานักงาน
อธิการบดีได้รวบรวมและจัดทําเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556 จัดส่งให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้พิจารณา (1.1-6-3) 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และท่ีประชุมของหน่วยงานเพ่ือพิจารณา สํานักงานอธิการบดีมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยพบว่า สํานักงานอธิการบดี มีตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ จํานวน  
26 ตัวช้ีวัด สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย 20 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 76.9 และ
ดําเนินการได้ตํ่ากว่าเป้าหมาย 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 23.1 (1.1-7-1)  

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากมติท่ีประชุมของหน่วยงานไปปรับปรุงแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี จากการท่ีกองแผนงานได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2556-2565) เพ่ือให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้นําไปใช้กําหนดแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบัติงานของหน่วยงานได้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย นั้น สํานักงานอธิการบดีจึงได้นําแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมาเป็นแนวทางในการพิจารณากําหนดแผนยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี โดยจัดการประชุม
ผู้บริหารหน่วยงานเพ่ือพิจารณาร่วมกัน ท่ีประชุมมีมติใช้แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นแผนยุทธศาสตร์ 
สํานักงานอธิการบดี และมอบหมายหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ิมเติม/พิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้อง (1.1-8-1) และสํานักงานอธิการบดีรวบรวมนําเสนอที่ประชุมผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง มติที่ประชุมให้
เพ่ิมเติมตัวช้ีวัดตามระบบการประกันคุณภาพระดับสํานักเข้าไว้ในแผนปฏิบัติงาน (1.1-8-2) สํานักงานอธิการบดีได้
รวบรวมข้อมูลท่ีเพ่ิมเติมและจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1.1-8-3)  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 8 8 8 5 5 5 8 บรรล ุ 8 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 8 8 8 5 5 5 8 บรรล ุ 8 

รายการหลักฐาน   
 หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

1.1-1-1   รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1/55 
1.1-1-2   รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2/55 
1.1-1-3   แผนที่ยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี พ.ศ.2556-2558 
1.1-2-1   บันทึกข้อความแจ้งมติท่ีประชุมแผน ครั้งท่ี 1/55 
1.1-2-2   บันทึกข้อความแจ้งมติท่ีประชุมแผน ครั้งท่ี 2/55 
1.1-3-1   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 56-58 สํานักงานอธิการบดี 
1.1-3-2   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หน่วยงาน 

ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  
1.1-6-1   บันทึกข้อความตามผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน 
1.1-6-2   บันทึกข้อความตามผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน 
1.1-6-3   บันทึกข้อความส่งรายงานผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
1.1-7-1   รายงานผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
1.1-8-1   รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1/56 
1.1-8-2   รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2/56 
1.1-8-3   แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สํานักงานอธิการบดี 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก ดังน้ี  
สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานใน 4 ภารกิจ ตามแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ มีการสนับสนุนการผลิต

บัณฑิตท่ีมีความรู้และมีคุณธรรม มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม มีการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมี
การสํารวจความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการตามภารกิจดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง 

สําหรับการสร้างสุนทรียภาพในทางศิลปะและวัฒนธรรม สํานักงานอธิการบดีได้สร้างความสามัคคีใน
รูปแบบของการส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการตามประเพณีต่างๆ เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมให้ย่ังยืนและเกิดความรัก
สามัคคีในหมู่คณะอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานให้สะอาด ปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะ มากย่ิงขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นด้วย 

สําหรับผลการประเมินผลในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.65 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนน
เฉล่ีย 4.32 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3  
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ตารางท่ี 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2556 2557
  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์

(% 
หรือ

สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.65 4.32   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย  4.00 4.00 
  

199,920.52 3.96 199,920.52 3.96 3.96 3.96   
50,533 50,533 

2.2 ระดับความสําเร็จของ
การให้บริการท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ  5 5 5 ข้อ 4 ข้อ 
(ขาดข้อ 5) 

5.00 4.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.00   
ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2556 สํานักงานอธิการบดี มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการท้ังหมด 107 โครงการ  

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
      = 199,920.52 
         50,533 
 คะแนนท่ีได้ =  3.96 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2.1 101,677.84 4.16 600,685.18 3.94 199,920.52 3.96 4.16 3.94 3.96 4.00 ไม่บรรลุ 4.00 

24,440 152,435 50,533 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์

เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย

เป้าหมาย
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556
2.1 101,677.84 4.16 600,685.18 3.94 199,920.52 3.96 4.16 3.94 3.96 4.00 ไม่บรรลุ 4.00 

24,440 152,435 50,533 

รายการหลักฐาน  
 หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

2.1-1   แบบเก็บภารกจิหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ   
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ  
    2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ 
    3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกาํหนด 
    4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
   5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ  

 รอบปีการศึกษา 2556 หน่วยงานในสงักัดสาํนักงานอธิการบดีดําเนินการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการตามภารกิจหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ (2.2-1-1) 
 1.1 สํารวจความต้องการของผู้รับบริการจากกองกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี กองวิเทศสัมพันธ์ สถานพยาบาล 
สํานักงานกฎหมาย สํานักการกีฬา  
 1.2 สํารวจความต้องการของนิสิตหอพักซอยพหลโยธิน 45 เกี่ยวกับความต้องการประเภทร้านค้าและ
สิ่งอํานวยความสะดวก 
 1.3 สํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เร่ือง การจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินในส่วนงบลงทุนประจําปี  
 1.4 สํารวจความต้องการของผู้รับบริการเก่ียวกับการให้บริการด้านอาคารส่วนกลาง และการให้บริการ
ด้านอาคารห้องประชุม/สัมมนา  
 1.5 สํารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการให้บริการด้านกายภาพท่ี
เหมาะสมต่อการเรียนและพัฒนานิสิต ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ด้านระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัย 
 1.6 สาํรวจความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  
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 1.7 สํารวจความพึงพอใจต่อโครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS  
 1.8 สํารวจความต้องการจากผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา/ฝึกอบรมท่ีหน่วยงานดําเนินการ โดยสํานักงาน
บริการวิชาการ 
 1.9 สํารวจความต้องการช่องทางการชําระเงินค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภคของผู้พักอาศัยอาคารที่
พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45  

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
 ภายหลงัจากสาํรวจความต้องการของผู้รับบริการ ได้นํามาวางแผนการให้บริการ โดย (2.2-2-1, 2.2-2-2, 

2.2-2-3) 
 2.1 ให้บริการรูปแบบ Cozy Corner โดยจัดสถานที่พักผอ่นระหว่างรอรับบริการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ

มีป้ายช้ีแจงจุดบริการชัดเจน โดยกองการเจ้าหน้าที่ 
 2.2 จัดอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการจัดทําคําของบประมาณแผ่นดินในส่วนงบลงทุน หมวด

ครุภัณฑแ์ก่บุคลากรระดับ คณะ สํานัก สถาบัน จัดทําคู่มือใช้ประกอบการปฏิบัติงานจริง  
  2.3 จัดการความรู้เกี่ยวกับการให้บริการกับบุคลากร ทบทวนคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือลด
กระบวนการการบริการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น โดยกองยานพาหนะฯ  
  2.4 จัดทํามุมเสียงเพลงตามสาย มุมสวนหย่อม และมุมหนังสือ ณ สถานพยาบาล โดยหาสถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ์ ระหว่างเมษายน-สิงหาคม 2556  
  2.5 ติดตามการเปิดรับสมัครนิติกรของสํานักงานกฎหมายตําแหน่งท่ีวางลง เพ่ือให้การดําเนินงานมี
ความต่อเน่ือง  
  2.6 วางแผนจัดกิจกรรมการให้บริการตามหัวข้อท่ีผู้รับบริการจากสํานักงานประกันคุณภาพต้องการมาก
ท่ีสุด ได้แก่ 
   กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่  
   - โครงการสัมมนา เร่ือง การวิเคราะห์ระบบงานต่างๆ ตามแนวทางการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการปรับปรุงงานของสํานักงานเลขานุการคณะ 
   - โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
   - โครงการ 1 ชมรม 1 กิจกรรมคุณภาพ 

กิจกรรมท่ีผู้รับบริการมีความต้องการสอดคล้องกันมากท่ีสุด ได้แก่ 
- โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งท่ี 7 
- โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี 2556 
- การประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2556 
กิจกรรมด้านประกันคุณภาพสําหรับผู้บริหาร 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์สมรรถนะด้านงานวิจัยและความร่วมมือกับ

สถาบันภายนอก 
2.7 ดําเนินการเก่ียวกับใบนําฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทําขั้นตอนการดําเนินงาน ประกาศ/หนังสือแจ้งผู้

พักอาศัยเก่ียวกับวิธีการชําระเงินค่าเช่าอาคารและค่าสาธารณูปโภค แจ้งจุดรับใบนําฝาก และการรับใบเสร็จฉบับจริง  
2.8 ปรับปรุงการเข้าใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มก. โดยจัดทําป้ายข้อความเก่ียวกับ

ระเบียบการใช้งานของศูนย์ฯ ฉบับย่อให้เข้าใจง่าย ปิดไว้ด้านหน้าโต๊ะรับบริการ Counter Service  
2.9 ดําเนินการเปิดสมัครร้านค้าทดแทนร้านเดิมให้ตรงกับความต้องการของนิสิตจํานวน 2 ร้าน และ

วางแผนรับสมัครร้านค้าเพ่ิมเติมภายหลังเปิดภาคการศึกษาปี 2557  
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3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกําหนด  
 เม่ือมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ พร้อมท้ังมีการจัดทําแผนเพ่ือให้บริการแล้ว หน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดีดําเนินการตามแผน/โครงการ/กิจกรรมท่ีกําหนดไว้ (ซํ้า 2.2-2-2, 2.2-3-1)  

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 ภายหลงัจากพัฒนาปรับปรุงการให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการแล้ว หน่วยงานมีการ

ประเมินผลการดําเนินงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ (2.2-4-1) 
 4.1 รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมาในรูปแบบของรายงานประจําปี กองยานพาหนะฯ การ

ประชุมบุคลากรของกองกลาง และสํานักงานกฎหมาย  
 4.2 สํารวจความพึงพอใจต่อการจัดภูมิทัศน์ และกิจกรรมของสถานพยาบาล ผลการประเมินอยู่ในระดับ

มากท่ีสุดทุกกิจกรรม คะแนนเฉล่ีย 4.65  
 4.3 ประเมินความพึงพอใจในการตรวจสอบและให้คําปรึกษา โดยในปี 2556 หน่วยงานพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของสํานักงาน ในระดับมากท่ีสุด  
 4.4 ผู้รับบริการประเมินการใช้งานจากการจัดทําป้ายข้อความเกี่ยวกับระเบียบการใช้งานศูนย์ออกกําลัง

กายฉบับย่อ รวมท้ังประเมินผลการดําเนินงานการจัดเกบ็ค่าเช่าอาคารและสาธารณูปโภค  
 4.5 ประเมินผลการจัดแสดงนวัตกรรมบนอาคารจักรพันธ์ของผู้เข้าร่วมชมงาน โดยสํานักงานบริการวิชาการ  
 4.6 สรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีกองกิจการนิสิตกําหนดไว้ตามแผนการให้บริการ  
 4.7 รายงานผลการดําเนินงานต่อท่ีประชุมบุคลากรของสาํนักงานประกันคุณภาพ และจัดเป็นแผนผลการ

ปฏิบัติงานประจําปี  
5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปตี่อไป เม่ือ

ดําเนินการตามข้อ 1-4 แล้ว สํานกังานอธิการบดีได้นําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ
ให้บริการในรอบปีต่อไป ดังต่อไปนี้ (2.2-5-1) 
 5.1 ปรับปรุงการให้บริการตามข้อเสนอแนะด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ได้แก ่
   - พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนส่วนกลาง ห้องประชุมสัมมนา หอประชุม  
   - พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในม. โดยจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้
มก. บริหารจัดการขยะเก่ียวกับการลดปริมาณ และมีโครงการต่างๆ คือ 
    โครงการสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 
    โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY  
    โครงการคลองสวยน้ําใสมก. 
    โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 
    โครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด 
    โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย มก. 
    โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
    โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพ มก. 
   - พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในม. โดยจัดโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู ขุดลอกคู
คลอง จัดที่น่ังอ่านหนังสือ ปรับปรุงเกาะกลาง ทางเท้า จัดแนวป้องกันน้ําท่วม ซ่อมแซมถนน  
   - พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถม.ให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย 
   - พัฒนารถโดยสารสวัสดิการมก.ให้ครอบคลุม โดยแบ่งเป็น 5 สาย มีเสริมพิเศษนอกเวลาราชการ
และวันหยุด มีแผนบํารุงรักษารถยนต์ 
   - พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท้ังระบบไฟ น้ํา โทรศัพท์ 
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   - พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย มีการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จัดโครงการเขต
พ้ืนท่ีปลอดภัย (Safety Zone) ร่วมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน ควบคุมยานพาหนะเข้าออก จักรยานยนต์ 
หาบเร่ แผงลอย 
   - พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นท่ีส่วนกลาง มก. อํานวยความสะดวกการจราจรบริเวณประตู
ทางเข้าออก ทางแยกต่างๆ ติดต้ังป้ายปชส. ป้ายเตือน ปรับปรุงเส้นทาง และพ้ืนผิวจราจร ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการจราจร  
 5.2 ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตรวจสอบและการบริการให้คําปรึกษา และจัดทําแบบสํารวจ
ความต้องการจากผู้บริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557  
 5.3 ปรับปรุงการดําเนินการของสํานักงานทรัพย์สิน โดยเพ่ิมมาตรการการกํากับติดตามทวงหนี้ ด้วย
หนังสือแจ้งเตือน 3 ฉบับ ในฉบับที่ 3 จะดําเนินการตัดนํ้าประปาและไฟฟ้า ท้ังนี้ หากผู้เช่าไม่มาชําระเงินภายหลัง
รับหนังสือฉบับท่ี 3 จะยกเลิกสัญญาเช่า และเพ่ิมการระบุข้อปฏิบัติในสัญญาเช่าว่ากรณีผู้พักอาศัยชําระเงินเกิน
กําหนดเวลา ผู้พักต้องชําระเงินเพ่ิมจากเงินค่าเช่าเป็นเบี้ยปรับอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือนของเงินท่ีค้างชําระ 
 5.4 ปรับปรุงการเข้าใช้บริการศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก.ในรูปแบบเดิมต่อไป คือ จัดทําป้าย
ข้อความเกี่ยวกับระเบียบการใช้งานศูนย์ฯ ฉบับย่อ   
 5.5 ปรับปรุงการจัดแสดงนวัตกรรมปี 2556 โดยสํานักงานบริการวิชาการจัดประกวดนวัตกรรมก่อนการ
จัดแสดงเพ่ือให้ได้นวัตกรรมใหม่ๆ  
 5.6 นําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาพิจารณาจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์
ระบบงานต่างๆ ตามแนวทางการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx และการใช้งานโปรแกรม SciVal-Sportlight ระยะที่ 1 
สําหรับผู้บริหาร โดยสํานักงานประกันคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 4 2 5 4 2 5 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 4 2 4 4 2 4 5 ไม่บรรล ุ 5

หมายเหตุ :  เน่ืองจากไม่พบหลักฐานการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการใน
รอบปีถัดไป   

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน  
 หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

 2.2-1-1   ผลสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
  2.2-2-1   แผน/ข้อมูล การให้บริการ 
  2.2-2-2   ภาพกิจกรรมการปรับปรุงการให้บริการ 
  2.2-2-3   กิจกรรม/โครงการ ให้บริการตามความต้องการของผู้รับบริการ 
  2.2-3-1   Flow Chart/ผังขั้นตอน/เอกสาร 
  2.2-4-1   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
  2.2-5-1   ข้อมูลการปรับปรุงการดําเนินงานจากการประเมิน 
 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานท่ีก่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
    2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย์ 
    3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับสถานที่ 
    4. การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและสง่เสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม

อย่างสมํ่าเสมอ 
    5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1 – 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมท่ีดี  
 สํานักงานอธิการบดีมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงานพิธีการทางศาสนาและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย คือ 

กองกลาง ซ่ึงในการจัดงานแต่ละคร้ังมีบุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเข้าร่วม โดยในปีการศึกษา 2556 ได้จัด
งานต่างๆ ดังต่อไปน้ี (2.3-1-1)  

- พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร,ี สมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินนีาถ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พิธีถวายสัตย์ปฏญิาณฯ 

- งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทร ี
- พิธี “ทําบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา, วันมาฆบูชา 
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- งาน “วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ทรง
หว่านข้าว เกษตรกลางบางเขน” 

- พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
- งานวันท่ีระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี 
- งาน “ขอบคุณบุคลากร” 

นอกจากน้ี ในส่วนของกองยานพาหนะ อาคารและสถานที่ ได้จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ ซ่ึง
ดําเนินการเป็นประจําทุกปี โดยมีหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเข้าร่วมโครงการ ในปี 
2556 ได้ดําเนินการเม่ือวันเสาร์ท่ี 29 มิถุนายน 2556 มีบุคลากรและนิสิตเข้าร่วมโครงการ 17,841 คน (2.3-1-2)  

ในส่วนของการจัดโครงการ/กิจกรรมระดับหน่วยงาน มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ก่อให้เกิด
วัฒนธรรมท่ีดี ดังต่อไปน้ี (2.3-1-3) 

 - กองกิจการนิสิตจัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ โครงการสัมมาทิฐิวันเกษียณอายุราชการ และนโยบายการ
ให้ความเคารพผู้อาวุโส 

 - กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานทรัพย์สิน จัดกิจกรรม
การแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย  

 - กองวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการ Zoning  
 - กองยานพาหนะ อาคารและสถานท่ี จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิ  
 - สถานพยาบาล จัดกิจกรรมไปมาลาไหว้  
 - สถานพยาบาล และสํานักงานทรัพย์สิน จัดกิจกรรมการรดน้ําขอพรผู้อาวุโส  
 - สํานักงานทรัพย์สิน จัดกิจกรรมการรับประทานอาหารตามธาตุเจ้าเรือน  
 - สํานักการกีฬา จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนา และประเพณีสงกรานต์  
 - สํานักงานประกันคุณภาพ จัดโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง สานสัมพันธ์สํานักงานประกันคุณภาพ  

2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรยี์  
 หน่วยงานในสงักัดสํานักงานอธิการบดีดําเนินการตกแต่งสถานที่ทํางานให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ และมี

ความสุนทรีย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกองยานพาหนะฯ จัดหาต้นไม้มาประดับไว้ตามมุมต่างๆ ของหน่วยงาน 
(2.3-2-1, 2.3-2-2)  

 นอกจากน้ี หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้จัดการด้านความปลอดภัย และความสะอาดให้กับ
หน่วยงาน โดย  

  - จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจําอาคารในการดูแลของกองกิจการนิสิต กอง
ยานพาหนะฯ โดยตรวจผลการปฏิบัติงานเป็นประจํา มีการติดต้ังกล้องวงจรปิด ติดประกาศเรื่องแผ่นดินไหว ติดต้ัง
ถังดับเพลิง   

  - จัดหาพนักงานทําความสะอาดประจําสํานักงานทรัพย์สิน จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เชิญชวน
สํารวจความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์สํานักงาน และความสะอาดของสถานที่ทํางานกองแผนงาน   

  - จัดพ้ืนที่ลาดเอียงสําหรับผู้ป่วยท่ีมีปัญหาการเดิน ต้องใช้รถเข็น มีการเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง คัด
แยกขยะ จัดเก็บทําลายขยะติดเช้ือออกจากขยะท่ัวไป ติดต้ังเคร่ืองกรองจุลชีพทุกจุดของการให้บริการสุขภาพ
ภายในสถานพยาบาล  
  - มีระบบคีย์การ์ดผ่านเข้าออกอาคารสํานักงานบริการวิชาการ และมีระบบไฟฉุกเฉินกรณีไฟดับ 

 ในส่วนความรับผิดชอบด้านกายภาพระดับมหาวิทยาลัย มีกองยานพาหนะฯ ดูแล โดยในรอบปี
การศึกษา 2556 ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี    
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- โครงการวิทยาเขตสีเขียว KU GREEN CAMPUS โดยบริหารจัดการด้านขยะ และมลพิษภายใน มก. 
ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี้ 

โครงการสถานทีผลิตน้ํามันไบโอดีเซล โดยรับบริจาคน้ํามันพืชใช้แล้วจากร้านค้าโรง
อาหารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และนําน้ํามันพืชใช้แล้วมาผลิตเป็นนํ้ามัน ไบโอดีเซล ด้วยเครื่อง KUB-
200 เพ่ือใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง รถรางโดยสารสวัสดิการ รถบรรทุกเกษตรกร (อีแต๋น) เป็นต้น 

โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY ส่งเสริมการใช้
จักรยานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และช่วยลดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาไหม้เครื่องยนต์ และยัง
เป็นการออกกําลังกายแก่นิสิตและบุคลากร ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น 

โครงการคลองสวยนํ้าใสมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการจัดการทรัพยากรน้ําบริเวณ       
คูคลองรอบมหาวิทยาลัยฯ ด้วยวิธีการทางกายภาพ เช่น การใช้เครื่องตีน้ําเพ่ิมออกซิเจน การเก็บขยะและวัชพืชในคู
คลอง เป็นต้น ทางชีวภาพ ได้แก่ การใช้น้ําหมักชีวภาพจากโครงการโรงผลิตน้ําหมักชีวภาพและปุ๋ยนํ้าชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการจัดการทางสังคม ได้แก่ โครงการจิตอาสาต่างๆ และการประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรนํ้าในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 

โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร เป็นการบริหารจัดการขยะครบวงจร ทําให้ลด
ปริมาณขยะรวม และขยะท่ีสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้ โดยส่วนหน่ึงจะมีการติดต้ังกล่องฝึกคัดแยกขยะรีไซเคิล 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกให้กับนิสิต และบุคลากร ให้มีการคัดแยกขยะทําให้ลดเวลาในการจัดเก็บและคัดแยก
ขยะได้ดีมากย่ิงขึ้น 

โครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด เพ่ือเป็นการ
ลดปริมาณขยะประเภทขยะสด โดยนํามาเป็นวัตถุดิบในกระบวนการทํานํ้าหมักชีวภาพ และปุ๋ยน้ําชีวภาพ โดยนํานํ้า
หมักชีวภาพมาใช้ในการบําบัดนํ้าเสียบริเวณคูคลองต่างๆ ในโครงการคลองสวยน้ําใส ส่วนกากที่เหลือจากการหมัก
นําไปฝังกลบในโครงการกล่องคอนกรีตกําจัดขยะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทําเป็นปุ๋ย สําหรับใช้ในบํารุงรักษาปลูก
ต้นไม้ต่อไป 

โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือลดปริมาณขยะและมลพิษ 
ซ่ึงเดิมมีการนําเศษก่ิงไม้และใบไม้ด้วยการฝังกลบ ปัจจุบันมีการนําเศษกิ่งไม้ย่อยและเศษใบไม้ทําเป็นปุ๋ยใช้สําหรับ
การบํารุงรักษาต้นไม้ในบริเวณสวนต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเป็นการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือส่งเสริมให้นิสิต 
บุคลากร และบุคคลภายนอก ใช้บริการรถสวัสดิการของมหาวิทยาลัยฯ โดยให้บริการอาคารจอดรถตามประตูต่างๆ 
เพ่ือเป็นการลดมลพิษทางอากาศจากกรณีนิสิต บุคลากรใช้รถยนต์ส่วนตัวว่ิงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาใช้
บริการรถสาธารณะแทน 

โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นการบริหารจัดการขยะ
ประเภทเศษอาหารหลังร้าน และเป็นแหลง่ให้ความรู้และแหลง่วิจัยให้กบันิสิตและบุคลากร ท่ีสนใจในเรื่องพลังงาน
ทดแทน การใช้ประโยชน์ของปุ๋ยน้ําท่ีได้จากโครงการฯ  

โครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู เพ่ือตัดวงจรการเพ่ิมจํานวนหนู ลดปัญหาการแพร่
โรคติดต่อ ลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษา รวมถงึตัวอาคารและสถานที่ภายใน ม. 

- พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยพ้ืนท่ีและอาคารส่วนกลาง โดยจ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานที่ส่วนกลาง เพ่ือดูแลความปลอดภัยให้กับนิสิต บุคลากร ทรัพย์สินของทางราชการ และกอง
ยานพาหนะฯ ร่วมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน จัดโครงการเขตพ้ืนท่ีปลอดภัย (SAFETY ZONE) เพ่ือดูแล



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักงานอธิการบดี                                        50 
 

ระบบการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะดวกและ
ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเป็นการป้องกันและลดการเกิดคดีอาชญากรรมภายในวิทยาเขตบางเขน 
การควบคุมยานพาหนะผ่านเข้าออก ควบคุมรถจักรยานยนต์ หาบเร่ แผงลอย ล้อเลื่อนภายในเขตการเรียนการสอน 
ประกอบด้วยโครงการย่อย ดังนี ้

โครงการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์รับจ้างภายในวิทยาเขตบางเขน (จยย. ISO) จัดเจ้าหน้าท่ี
ประจําตามจุดทางแยกเขตการเรยีนการสอนเพ่ือควบคุมมิให้รถจักรยานยนต์บริการว่ิงภายในเขตการเรียนการสอน  

การทําบัตรประจําตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บริการท่ีได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ ทุกคน   
การติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ราคาค่าโดยสารรถจักรยานยนต์บริการบริเวณจุดจอดรถบริการ 
การติดป้ายประชาสัมพันธ์การใช้บริการรถจักรยานยนต์บริการท่ีได้รับอนุญาตจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
จัดต้ัง “จุดตรวจ” บริเวณประตูงามวงศ์วาน 1 เพ่ือตรวจสอบการเข้า-ออก ของรถยนต์

และบุคคลต่างๆ ต้ังแต่เวลา 22.00 น.  
จัดทําบัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือควบคุมยานพาหนะใน

การผ่านเข้า-ออก เป็นการจัดการความปลอดภัยและการจัดการจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดความ
ปลอดภัยต่อนิสิตและบุคลากร โดยมีระเบียบการนํารถผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัย 

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเหมาะสมกับสถานท่ี  
 สํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ที่กองยานพาหนะฯ จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี 

โดยเป็นโครงการที่ให้บุคลากรและนิสิตมีร่วมกันปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีทํางานของหน่วยงาน และพ้ืนที่โดยรอบให้
สวยงาม สะอาด เหมาะสมต่อการทํางานมากย่ิงขึ้น ซ่ึงทุกหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้เข้าร่วมโครงการ
และร่วมกันจัดตกแต่งสถานที่ทํางานให้สวยงาม สะอาดเรียบร้อยมากย่ิงขึ้น (ซํ้า 2.3-1-2, 2.3-3-1)   

 นอกจากน้ี หน่วยงานยังจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้แก่  
 - กองแผนงานจัดโครงการองค์กรสวยด้วยสีเขียว จัดต้นไม้วางตามจุดต่างๆ ภายในกองวิเทศสัมพันธ์ 

เพ่ือให้เกิดสุขภาพกายและจิตที่ดีของบุคลากร ลดมลพิษ สร้างความสดช่ืนสวยงามแก่หน่วยงาน  
 - จัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย แสดงข่าวกิจกรรมที่บอร์ด จัดแสดงของท่ีระลึกจากสถาบัน

คู่สัญญาที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ และจัดพ้ืนท่ีอ่านหนังสือภายในกองวิเทศสัมพันธ์  
 - สถานพยาบาลจัดโครงการการพัฒนาภูมิทัศน์องค์กรสู่สถานพยาบาลท่ีดึงดูดใจ (Magnet Infirmary) 

โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ตามพ้ืนที่ว่างให้เป็นมุมหนังสือ มุมฟังเพลงตามสาย ให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายและมีกิจกรรม
ระหว่างรอ  

 - ใช้กระดาษท่ีผลิตด้วยกระบวนการรีไซเคิล กระดาษ 2 หน้า และร่วมกันประหยัดพลังงานช่วงพักเที่ยง
ภายในสํานักงานตรวจสอบภายใน  

 - ซ่อมแซมห้องภายในสํานักงานทรัพย์สินด้วยการทาสี เปลี่ยนฝ้าเพดาน จัดสวนหย่อม  
 - ปรับแต่งห้องประชุมของสํานักงานบริการวิชาการให้มีความสวยงาม สะอาด และเป็นธรรมชาติ  
 - รณรงค์ให้บุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยคณะทํางานลดใช้พลังงาน  
4. การจัดให้มพีืน้ท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมใหน้ิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
 สํานักงานอธิการบดีจัดพ้ืนทีส่ําหรับดําเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังนี้ (2.3-4-1) 
 - บริเวณโถงช้ัน  1 อาคารสารนเิทศ 50 ปี   
 - บริเวณหน้าอาคารสารนิเทศ 50 ปี  
 - ห้องซ้อมการแสดง การเล่นดนตรี และสถานทีแ่สดง สําหรับนสิิต  
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 - ให้ความอนุเคราะห์พ้ืนที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกในความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพย์สิน ให้นสิิต และ
บุคลากรใช้ดําเนินกิจกรรมต่าง  ๆได้แก่  

  พ้ืนที่สําหรับทดสอบผลิตภณัฑ์  
  อนุเคราะห์โต๊ะ และเก้าอ้ีสําหรบันิสิตชมรมกีฬาฮอกกี ้
  พ้ืนที่สําหรับแสดงดนตรภีายใต้โครงการ Sense of Hearing ของภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร ์
  พ้ืนที่เพ่ือจัดงาน Grand Opening ละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ ครัง้ที่ 22 
  พ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์การเลอืกต้ังคณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 
 - ให้ความอนุเคราะห์พ้ืนทีส่ําหรับติดโปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง  ๆของกองกจิการนิสิต  
 - เวทีมวยให้นักกีฬาและบุคลากรได้ฝกึซ้อม  
 - พ้ืนที่ชมรมดาบไทย 
 - ห้องโถงสําหรบันิสิตและบุคลากรใช้ในการออกกําลังกาย  
นอกจากน้ี สํานักงานอธิการบดีมีกิจกรรมทีแ่สดงออกทางวัฒนธรรมอันดีงาม ได้แก ่
 - กิจกรรมรณรงค์เผยแพร่การกนิอาหารตามธาตุเจ้าเรือน โดยสํานักงานทรัพย์สิน   
 - กิจกรรมสขุภาพดี งานดี ชีวีมีสุข โดยสํานักงานทรัพย์สิน  
 - กิจกรรมการประชาสัมพันธ์สง่เสริมสนับสนุนให้นิสิตใช้พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของสํานักงานทรัพย์สินจัดกจิกรรม

ทางวัฒนธรรม โดยยกเว้นค่าธรรมเนียม  
 - กิจกรรมประกวดภาพถ่ายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย โดยกองแผนงาน  
 - การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัการอนุรักษ์ส่งเสริมความเป็นไทย โดยกองแผนงาน  
 - จัดบอร์ดแสดงข่าวประชาสัมพันธ์ของกองวิเทศสัมพันธ์ และจัดทําข้อมูลความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  
 - โครงการส่งเสริมและบํารงุศิลปวัฒนธรรมไทย “สุขภาพดีบนวิถีแห่งไทยด้วยอาหารไทย (ภูมิปัญญาไทย)” โดย

สถานพยาบาลนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารไทย สมุนไพรไทยท่ีมีสรรพคณุสง่เสริมสขุภาพในรูปแบบของนทิรรศการ รวม 3 ครัง้  
 - มีศูนย์การเรียนรู้ บริการเผยแพร่ข้อมูลโครงการแก้ไขปญัหาโลกร้อนและลดมลพิษ โดยให้นิสิต บุคลากร หน่วยงาน

ท้ังภายในมหาวิทยาลยัฯ และหน่วยงานภายนอก ศึกษาดงูานในโครงการวิทยาเขตสีเขียว  
 - มีห้องสันทนาการใช้เป็นห้องพบปะพูดคุย และอ่านหนงัสือพิมพ์ร่วมกันของบุคลากรสาํนักงานบริการวิชาการ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเก่ียวกับประเดน็ 1 – 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 สํานักงานอธิการบดีประเมินความพึงพอใจของบุคลากร/นิสิตที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม 

ผลการประเมิน พบว่า (2.3-5-1) 
 - ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระ

เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจโดยรวม 4.27  
 - ประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ผู้เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจโดยรวม 4.32  
 - ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 3.91 ความพึงพอใจใน

ภาพรวมของกองคลัง 3.92 
 - ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของกองกิจการนิสิต 3.78  
 - ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตเกี่ยวกับห้องเรียน ศูนย์เรียนรวม ระบบสาธารณูปโภค ความ

ปลอดภัย การพัฒนาสุนทรียภาพ และโครงการวิทยาเขตสีเขียว ผลประเมินโดยรวม 3.91  
 - ประเมินความพึงพอใจการพัฒนาภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของสถานพยาบาล ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
ในภาพรวม 4.62 คะแนน  
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 - ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายในท่ีเข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิ และวัน
พัฒนาและปลูกต้นไม้ ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 3.96 และ 4.21  
 - ประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก. บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์พึงพอใจต่อโครงการ 
ภาพรวม 3.55  
 - ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานทรัพย์สินท่ีเข้าร่วมโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ บุคลากร 
พึงพอใจต่อโครงการ 4.36  
 - ประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสํานักงานทรัพย์สินท่ีเข้าร่วมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
บุคลากรพึงพอใจต่อโครงการ 4.31 
 - ประเมินความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของผู้รับบริการจากสํานักงานทรัพย์สิน 
ผู้รับบริการพึงพอใจ 3.55 
 - ประเมินความพึงพอใจของบุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายในต่อการให้ความอนุเคราะห์พ้ืนท่ีจัดกิจกรรม 
บุคลากรและนิสิตมีความพึงพอใจ 3.84  
 - ประเมินความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของผู้รับบริการจากสํานักการกีฬา 
ผู้รับบริการพึงพอใจในภาพรวม 3.79 และของสํานักงานประกันคุณภาพได้คะแนนเฉล่ีย 3.96 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556 

2.3 5 5 5 5 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556

2.3 5 5 5 5 5 บรรล ุ 5

รายการหลักฐาน  
 หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

2.3-1-1   แผนงานพิธีการ 
2.3-1-2   รายงานผลวันพัฒนาและปลกูต้นไม้ มก. 
2.3-1-3   กิจกรรม/โครงการ/ภาพกิจกรรม ทางวัฒนธรรม 
2.3-2-1   ภาพการตกแต่งสถานทีทํ่างาน 
2.3-2-2   กิจกรรม/โครงการ/ข้อมูล ความสะอาด ปลอดภัยของหน่วยงาน 
2.3-3-1   กิจกรรม/โครงการ/ข้อมูล ความสวยงามสถานที่ 
2.3-4-1   ภาพถ่าย/ข้อมูล พ้ืนท่ีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม  
2.3-5-1   รายงานผลความพึงพอใจผู้รับบริการด้านสุนทรียภาพ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ ดังนี้  
สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการหน่วยงาน โดยมีการสํารวจภาวะผู้นํา

ของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยใช้หลักธรรมาภิบาลมาเป็นเกณฑ์ในการสํารวจ ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือนําผลการสํารวจมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการความรู้
ในหน่วยงาน โดยสํานักงานอธิการบดีได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ใน
รอบปีการศึกษา 2556 จํานวน 1  เรื่อง ได้แก่ ระเบียบบริหารงานบุคคล 

สําหรับการบริหารความเส่ียงในการปฏิบัติงาน สํานักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น
ผู้กํากับ ดูแลอย่างเป็นระบบ ซ่ึงองค์ประกอบของคณะกรรมการจะแต่งต้ังมาจากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี นอกจากนั้นยังมีสํานักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่ให้คําแนะนําเรื่องท่ีเกี่ยวข้องใน
สํานักงานอธิการบดีอีกหน่วยงานหน่ึงด้วย 

ในประเด็นการพัฒนาบุคลากร สํานักงานอธิการบดีมีกองการเจ้าหน้าท่ี กํากับ ดูแล ในภาพรวม โดย
ดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้บุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย ซ่ึงหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีก็ส่งบุคลากร
เข้าร่วมโครงการด้วย นอกจากนี้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดียังดําเนินการพัฒนาบุคลากรของตนเองตาม
ตําแหน่งโดยสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้เข้าอบรมตามสมรรถนะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องสําหรับผลการประเมิน
ในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้
คะแนนเฉล่ีย 4.80 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.40 ได้
คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4   
ตารางท่ี 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.80 4.40   

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ  7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ  5 5 5 ข้อ 4 ข้อ 
(ขาดข้อ 5) 

5.00 4.00   

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ  6 6 6 ข้อ 5 ข้อ 
(ขาดข้อ 6) 

5.00 4.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 6 ข้อ 
(ขาดข้อ 7)

 5 ข้อ 
(ขาดข้อ 6, 7) 

4.00 4.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

95 95 810 95.63 810  95.63 5.00 5.00   

   847  847 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 
    2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

    3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

    4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
คร้ังต่อปีการศึกษา 

    5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

    6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

    7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 นั้น ต้องแสดงขอ้มูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ท่ีระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับท่ีกําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า  
 เนื่องจากสํานักงานอธิการบดีไม่สามารถแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยงานได้ จากโครงสร้างการ

บริหารงานของสํานักงานอธิการบดี ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ.
2543 (3.1-1-1) สํานักงานอธิการบดี จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เป็นประธาน ผู้อํานวยการหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีทั้ง 
14 หน่วยงานเป็นกรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสํานักงานอธิการบดีเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (3.1-1-2, 
3.1-1-3) ทําหน้าที่บริหารงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพ และการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดีให้
เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ยึดถือระเบียบ/ข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ โดยประเมินผลการบริหารงานสะท้อน
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ผ่านการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบของการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี (3.1-1-4, 
3.1-1-5) ส่วนการบริหารงานภายในของบางหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน เพ่ือบริหารจัดการงานภายในหน่วยงาน (3.1-1-6) และมีระเบียบการบริหารงานของหน่วยงาน
นอกเหนือจากระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (3.1-1-7) 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ ์มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และถ่ายทอดไปยังผู้บริหาร
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี (ซํ้า 1.1-1-
1) ซ่ึงสํานักงานอธิการบดีถ่ายทอดไปยังหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีโดยจัดทํามติท่ีประชุมและจัดส่งให้
หน่วยงานรับทราบ (ซํ้า 1.1-2-1) หลังจากนั้น หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี (ซํ้า 1.1-3-2) และเผยแพร่ให้บุคลากรใน
หน่วยงานรับทราบโดยท่ัวถึงกัน (3.1-2-1) ทั้งน้ียังกําหนดให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีนําข้อมูล
สารสนเทศท่ีมีอยู่ของหน่วยงานมาเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนางาน โดย สํานักงานอธิการบดี มีฐานข้อมูลที่
ผู้บริหารนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน คือ (3.1-2-2)  

1) ฐานข้อมูลด้านบุคคล โดยกองการเจ้าหน้าท่ี 
- ฐานข้อมูลบุคลากร 
- ฐานข้อมูลผู้เช่ียวชาญที่ปฏิบัติงานภายในมก. 

2) ฐานข้อมูลด้านการเงิน โดยกองคลัง 
- ฐานข้อมูลลูกหน้ีเงินยืม 
- ฐานข้อมูลทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
- ฐานข้อมูลรายได้ค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 

3) ฐานข้อมูลด้านการบริหารจัดการ  
- ฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ 
- ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ โดยกองการเจ้าหน้าท่ี 
- ฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการ โดยสํานักงานบริการวิชาการ 

  - ฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์ โดยสํานักงานบริการวิชาการ 
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถส่ือสาร

แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานในรูปแบบของการให้หน่วยงานใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดีรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน (ซํ้า 1.1-6-
1, ซํ้า 1.1-6-2) เม่ือสํานักงานอธิการบดีได้รับรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2556 จากหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี แล้ว ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีได้แจ้งผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเพ่ือทราบและเผยแพร่
ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบร่วมกัน (ซํ้า 1.1-6-3)  
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4. ผู้บริหารสนบัสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปกีารศึกษา 

 ระดับสํานักงานอธิการบดี 
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปิดโอกาสให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีส่วนร่วม

ในการบริหารจัดการ โดยจัดการประชุมติดตามการดําเนินงานร่วมกัน เสนอแนะวิธีการทํางาน หรือแนวทาง
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน (3.1-4-1, 3.1-4-2, 3.1-4-3)  

 ระดับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
 หน่วยงานฯ ได้จัดประชุมอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือสื่อสารและทําความเข้าใจร่วมกัน มีการสลับตําแหน่งหน้าท่ี

ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บุคลากรปฏิบัติงานแทนกันได้ นอกจากน้ี ในส่วนของการบริหารงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการ หรือคณะทํางาน ในบางชุดคณะกรรมการ หรือคณะทํางาน ได้มอบหมายให้บุคลากรหมุนเวียนกัน
เป็นประธานเพ่ือฝึกการเป็นผู้นําการวางแผนและการติดตามงาน แต่งต้ังคณะทํางานชุดต่างๆ ขึ้นภายในหน่วยงาน 
เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการในกรณีไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าท่ี แต่งต้ังผู้ช่วยผู้อํานวยการให้ช่วยกํากับดูและ และกลั่นกรองงานตามที่ผู้อํานวยการมอบหมาย และเป็น
ท่ีปรึกษาหัวหน้างานให้ภารกิจต่างๆ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี  มอบหมายผู้ช่วยผู้อํานวยการ และหัวหน้างานให้ปฏิบัติ
ราชการแทน และมอบหมายการปฏิบัติงานหลัก งานเฉพาะกิจให้บุคลากร (3.1-4-4)  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีได้ประชุม เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี จากการประชุมร่วมกัน และผู้บริหารหน่วยงานได้นําไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรเพ่ือให้คําปรึกษา 
ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการทํางาน (ซํ้า 3.1-4-1, ซํ้า 3.1-4-2, ซํ้า 3.1-4-3) อีกทั้งยังมีการจัดทําคู่มือปฏิบัติงานไว้
เป็นแนวทางสําหรับบุคลากรในการดําเนินการ (3.1-5-1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานด้วยการส่ง
บุคลากรเข้ารับการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ประชุม เป็นต้น (3.1-5-2) นอกจากนี้ 
สํานักงานอธิการบดีจัดการถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ในรูปแบบของ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง ระเบียบบริหารงานบุคคล โดยถ่ายทอดความรู้จากผู้อํานวยการกองแผนงาน และ 
ผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมาย (3.1-5-3) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี มีนโยบายให้ประเมินภาวะผู้นําตามหลักธรรมาภิบาล 10 องค์ประกอบ 
ของผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยสํานักงานอธิการบดีดําเนินการทําแบบประเมินภาวะผู้นํามี
องค์ประกอบการประเมินตามหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงให้บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประเมินภาวะ
ผู้นําของหน่วยงาน และมติท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ได้มีข้อสรุปให้ใช้ผลการประเมินฯ ดังกล่าวมา
เป็นฐานในการประเมินต่อเนื่อง 2 ปี โดยพบว่า บุคลากรจํานวน 975 คน มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารท้ัง 14 
หน่วยงาน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในระดับมาก ค่าเฉลี่ย ในภาพรวม 3.76 และเม่ือพิจารณารายด้าน 
พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารท้ัง 14 หน่วยงาน บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 
องค์ประกอบ ในระดับมาก เช่นเดียวกัน (3.1-6-1) 
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7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บรหิารนําผลการ
ประเมินไปปรบัปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี มีมติให้สํานักงานอธิการบดีดําเนินการประเมินภาวะ
ผู้นําผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีในภาพรวม และตกลงร่วมกันให้ผู้บริหารนําผลการประเมินท่ีมี
คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดไปพัฒนาปรับปรุงการบริหาร ซ่ึงกําหนดว่าให้พิจารณาผลการประเมินภาวะผู้นําดีขึ้นหรือไม่
เม่ือมีการประเมินในรอบปีถัดไป (ซํ้า 1.1-1-2)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.1 6 6 7 4 4 5 7 บรรล ุ 7 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.1 6 6 7 4 4 5 7 บรรล ุ 7

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

3.1-1-1   ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยคณะกรรมการประจําหน่วยงาน พ.ศ.2543 
3.1-1-2   คําสั่งยกเลิกและแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักงานอธิการบดี 
3.1-1-3   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี 
3.1-1-4   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2555 
3.1-1-5   รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) หน่วยงาน 
    ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศกึษา 2555 
3.1-1-6   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  
3.1-1-7   ระเบียบ ข้อบังคับเฉพาะหน่วยงาน 
3.1-2-1   ข้อมูลการแจ้งแผนให้บคุลากรในหน่วยงานทราบ 
3.1-2-2   ฐานข้อมูลตามภารกิจของหน่วยงาน 
3.1-4-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 2/56  
3.1-4-2   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 3/56 
3.1-4-3   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 1/57 
3.1-4-4   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้ปฏิบัติราชการแทน/มอบหมายภารกิจ 
3.1-5-1   คู่มือปฏิบัติงาน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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3.1-5-2   แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้  
    และทักษะวิชาชีพ 
3.1-5-3   รายงานผลโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบการบริหารงานบุคคล 
3.1-6-1   รายงานผลการประเมินภาวะผู้นําตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
    หน่วยงานในสงักัดสํานักงานอธิการบดี 
ซํ้า 1.1-1-1   รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1/55 
ซํ้า 1.1-1-2   รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 2/55 
ซํ้า 1.1-2-1   บันทึกข้อความแจ้งมติท่ีประชุมแผนปฏิบัติราชการ ครั้งท่ี 1/55 
ซํ้า 1.1-3-2   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 หน่วยงานในสงักัด 
    สํานักงานอธิการบดี 
ซํ้า 1.1-6-1   บันทึกข้อความตามผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน 
ซํ้า 1.1-6-2   บันทึกข้อความตามผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน 
ซํ้า 1.1-6-3   บันทึกข้อความส่งรายงานผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้(สกอ. 7.2) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
    2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 
    3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

    4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

   5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาท่ีเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน  
 สํานักงานอธิการบดีได้กําหนดให้การจัดการความรู้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการตามโครงการพัฒนาบุคลากร

ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนาบุคลากร สวัสดิการ 
สิ่งแวดล้อม และการกีฬา (ซํ้า 1.1-3-1) ในรอบปีการศึกษา 2556 ได้จัดการความรู้จํานวน 1 เรื่อง คือ โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ สํานักงานอธิการบดี เรื่อง ระเบียบบริหารงานบุคคล โดยเป้าหมายของการจัดการความรู้เพ่ือให้
เข้าใจกฎ ระเบียบเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลท่ีถูกต้อง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา และอุปสรรคจากการ
บริหารงานบุคคล (ซํ้า 3.1-5-3)   

 ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี นอกจากเข้าร่วมจัดการความรู้ที่สํานักงานอธิการบดี
จัดแล้ว ได้ดําเนินการจัดการความรู้ขึ้นเองภายในหน่วยงาน ดังน้ี (3.2-1-1) 

 1.1 มีการสํารวจแนวทางการจัดการความรู้โดยใช้ภารกิจหลักแต่ละงานภายในกองกลาง 
 1.2 ประชุมบุคลากรเพ่ือร่วมกันกําหนดประเด็นการจัดการความรู้ โดยพบปัญหาของการทํางานบาง

กระบวนการมีการแจ้งบุคลากร หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน จึงดําเนินการจัดการความรู้ เรื่อง เรียนรู้การ
เช่ือมโยงงานและวิธีการแจ้งเวียนเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าท่ีดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  

 1.3 จัดโครงการจัดการความรู้ ระยะท่ี 2 ประกอบด้วย กิจกรรมการถอดความรู้และประสบการณ์จาก
บุคลากรก่อนเกษียณจากกองแผนงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 1.4 จัดโครงการจัดการความรู้ ได้แก่ 
- โครงการสัมมาทิฐิกองวิเทศสัมพันธ์ เรื่อง องค์ความรู้ท่ีจําเป็นเพ่ือรองรับบทบาทและภารกจิกอง

วิเทศสัมพันธ์ในอนาคต : ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 รอบ 3 เดือน 
- โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร : วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 1.5 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างสัมมาทิฐิ เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และ
บุคลากรกองยานพาหนะฯ ให้มีความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และการทํางานเป็นทีม  

 1.6 กําหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริการของสถานพยาบาล (KM for Better 
Quality of Service) โดยแบ่งการจัดการความรู้เป็น 3 รูปแบบ คือ  

- การจัดการความรู้ตามสายงานภายในฝ่าย 
- การจัดการความรู้ระหว่างฝ่าย 

  - การจัดการความรู้ระดับหน่วยงาน 
 1.7 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสํานักงานตรวจสอบภายใน ผ่านเว็บไซต์โดยโปรแกรม Dreamweaver 

และการจัดทําแนวทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP   
 1.8 เน้นการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรทุกคนของสํานักงานกฎหมาย โดยพิจารณาปัญหา

อุปสรรคการจัดทํานิติกรรมสัญญา และหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  
 1.9 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจําปี 2557 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การประกันคุณภาพภายในมก. 
 1.10 กําหนดประเด็นความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดนัด งานพิเศษ/งานเฉพาะกิจระดับ ม.   
 1.11 กําหนดประเด็นความรู้ของสํานักการกีฬา ดังน้ี  
   - การทดสอบสมรรถภาพ 
   - การดูแลรักษาคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
   - หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากการบาดเจ็บต่างๆ  
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   - การดูแลรักษาสภาพนํ้า 
   - ประวัติซีเกมส์และชนิดกีฬาที่จัด (ครั้งที่ 26) 
 1.12 จัดการความรู้เกี่ยวกับการเงินและการจัดซ้ือจัดจ้าง ซ่ึงมีแผนดําเนินงานช่วงพฤษภาคม 2557 และ

จัดถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานจากผู้อาวุโสสู่บุคลากรของกองกิจการนิสิตในปัจจุบันผ่านโครงการสัมมาทิฐิ 
วันสงกรานต์  

 1.13 ให้ทุกงานของกองคลังกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้โดยคํานึงถึงปัญหาท่ี
เกิดขึ้นเป็นสําคัญ  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏบิัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1  

 ในการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบการบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดีกําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายไว้ชัดเจน คือ ผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (โครงการ 
ระเบียบบริหารงานบุคคล ซํ้า) 

 ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีท่ีได้จัดการความรู้ภายในหน่วยงาน กําหนด
กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการจัดการความรู้ในแต่ละโครงการ (ซํ้า 3.1-5-3, ซํ้า 
3.2-1-1)   

3. มกีารแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผูม้ีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  

 สํานักงานอธิการบดีดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง ระเบียบการบริหารงานบุคคล โดยเชิญ
ผู้อํานวยการกองแผนงาน และผู้อํานวยการสํานักงานกฎหมายมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน
อัตรากําลัง และการดําเนินการทางวินัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน ท้ังผู้บริหารหน่วยงาน และบุคลากร
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (ซํ้า 3.1-5-3)   

 ในส่วนการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 
(3.2-3-1) 

 3.1 พูดคุย สอบถาม และสัมภาษณ์ เพ่ือรวบรวมประสบการณ์ และเทคนิคการทํางานจากบุคลากรกอง
แผนงานด้านการออกแบบ การติดต่อประสานงานโรงพิมพ์ต่างๆ การคํานวณค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์  

 3.2 ให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน การจัดทําแผนปฏิบัติ
งาน และการจัดทํา SWOT หน่วยงาน โครงการวิเทศสัมพันธ์สัญจร เรื่อง บทบาทภารกิจของกองวิเทศสัมพันธ์ใน
อนาคต วิเทศสัมพันธ์...อย่างไร...ในองค์กรให้ประสบความสําเร็จ ช่องทางและการเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรม/สมัคร
ทุนศึกษาต่อต่างประเทศ  

 3.3 แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมายผ่านทางเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคลากรกอง
ยานพาหนะฯ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีสนองนโยบายและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน 

 3.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดทักษะ ประสบการณ์ตรงจากบุคลากรสถานพยาบาล ผ่านการจัดการ
ความรู้ตามแบบ SECI Model และ CSRM Model  

 3.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับวิธีการใช้งานโปรแกรม Dreamweaver และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้บริหารสํานักงานตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการใช้งานใน
ระบบ KU-ERP 

 3.6 จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าท่ีตําแหน่งนิติกรในสังกัดมก.เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
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 3.7 ประชุมอภิปรายระดมความคิด แลกเปลี่ยนความรู้รายบุคคลเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดนัด 
ถ่ายทอดกระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคการปฏิบัติงาน ข้อควรระวัง และความมุ่งม่ันในการทํางานให้สําเร็จ โดย
จัดการความรู้ จํานวน 6 เรื่อง คือ  

- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในงานพิเศษ/โครงการเฉพาะกิจระดับมหาวิทยาลัย 
- การจัดการประกวดตลาดนํ้า 
- การประสานงานเพื่อแก้ปัญหาด้านสาธารณูปโภค 
- พิธีเปิดและรับเสด็จ 
- การถ่ายภาพ 

  - การขออนุมัติหลักการปรับเปลี่ยนบริเวณพ้ืนท่ีโซนและราคาค่าพ้ืนท่ี 
 3.8 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู่ร่วมกันแต่ละฝ่าย/ส่วนงานของสํานักการกีฬา จาก 

ผู้มีประสบการณ์ตรง ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์  
 3.9 บุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพที่เข้ารับการอบรม สัมมนาเก่ียวกับภารกิจที่รับผิดชอบ นําความรู้

ท่ีได้รับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 3.10 ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานในอดีตจากผู้อาวุโสสู่บุคลากรกองกิจการนิสิตปัจจุบันผ่านใน

รูปแบบของโครงการสัมมาทิฐิ  
4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังท่ีมีอยูใ่นตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้

อื่นๆ ท่ีเป็นแนวปฏบิัติท่ีดมีาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 

 ภายหลังดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ระเบียบการบริหารงานบุคคล แล้ว ได้รวบรวมประเด็น
ความรู้ท่ีได้ จัดทําเป็นรูปเล่ม และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี และเผยแพร่บนเว็บไซต์
สํานักงานอธิการบดี (ซํ้า 3.1-5-3, 3.2-4-1, 3.2-4-2)  

 ในส่วนของหน่วยงาน มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากจัดการความรู้เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบ ดังนี้ 
(3.2-4-3) 

 4.1 จัดทําเป็นเอกสารเวียนภายในกองกลาง  
 4.2 จัดทําเป็นคู่มือ รวบรวมองค์ความรู้ ขั้นตอน เทคนิคการทํางานให้คงอยู่กับกองแผนงาน กองวิเทศ

สัมพันธ์ สถานพยาบาล และสํานักการกีฬา  
 4.3 รวบรวมความรู้และจัดเก็บลงบนเว็บไซต์หน่วยงาน/ระบบอินทราเน็ตของกองยานพาหนะฯ 

สํานักงานตรวจสอบภายใน และสถานพยาบาล  
 4.4 จัดทําเป็นเอกสารประกอบการจัดการความรู้ และเผยแพร่ให้กับบุคลากรของกองการเจ้าหน้าท่ี 

สถานพยาบาล สํานักงานกฎหมาย และสํานักงานทรัพย์สิน  
 4.5 จัดบอร์ดประกาศประชาสัมพันธ์ภายในสํานักงานประกันคุณภาพเพื่อเผยแพร่ประเด็นความรู้ท่ีได้

จากการจัดโครงการ  
5. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปกีารศึกษาที่ผ่านมาท่ีเป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มปีระสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ท่ี
เป็นแนวปฏิบตัิท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

 ในปีที่ผ่านมา สํานักงานอธิการบดีมีโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ และได้มีการติดตามการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยจัดส่งแบบสอบถามการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ไปยัง
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ประกอบการกําหนด
ตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน (3.2-5-1)  
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 ในส่วนของหน่วยงาน นําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง ได้แก่ (3.2-5-2) 
 5.1 นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ และการสมัครรับทุนการศึกษา

ต่อต่างประเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานของกองวิเทศสัมพันธ์ 
 5.2 นําความรู้ด้านจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การบริการด้วยจิตบริการ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

มาปรับใช้กับงานบริการต่างๆ คือ การรักษาความปลอดภัย การบริการอาคารสถานที่ การบริการห้อง
ประชุมสัมมนา การบริการทําบัตรอนุญาตผ่านเข้าออก การบริการด้านการซ่อมบํารุงรักษาไฟฟ้า ประปา โทรศัพท ์
การบริการซ่อมบํารุงรักษาอาคารกิจการนิสิต การบริการอาคารจอดรถ ฯลฯ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีท่ีให้บริการมีความรู้ 
ด้านจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม การบริการด้วยจิตบริการ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน นํามาสู่ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการมากที่สุด   

 5.3 นําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย  
- ฝ่ายบริหาร ไปใช้ในกระบวนการตรวจสุขภาพประจําปี 
- ฝ่ายเภสัชกรรม จัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติเภสัชกรรมเบื้องต้นสําหรับเจ้าหน้าท่ีที่ไม่ใช่สายวิชาชีพ 
- ฝ่ายการพยาบาล นําไปใช้กับการตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
- ฝ่ายการแพทย์ จัดทําคู่มือการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์สายชีวเคมีโลหิตและปัสสาวะใน

ห้องปฏิบัติการ 
  - ฝ่ายทันตกรรม นําเทคนิคการ X-ray ทางทันตกรรมไปใช้ประโยชน์      
 5.4 นําคู่มือการจัดทําเว็บไซต์อย่างง่าย มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน และนําแนว
ทางการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ KU-ERP มาใช้ในการให้ความรู้ ให้คําปรึกษาแก่คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ นําคู่มือระเบียบประกาศมก. ในการตรวจสอบเงินรายได้ ไปใช้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ของ
หน่วยงาน โดยผู้ตรวจสอบภายในประเมินผล สรุปประเด็นปัญหาที่ได้จากการนํา Audit Program ไปใช้งาน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการรายงานให้เหมาะสมต่อไป  
 5.5 นําความรู้จากการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการตลาดนัด ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิ
ประโยชน์ งานเกษตรแฟร์ ประจําปี 2557 โดยปรับ Theme การจัดงานเป็น “สร้างสรรค์” การจัดแบ่งโซนพ้ืนที่ 
การกําหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าใช้พ้ืนที่และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า การปรับขั้นตอน
การเข้ารับบริการจองพ้ืนท่ีเพ่ือออกร้านจําหน่ายสินค้า  
 5.6 มีการประเมินบุคลากรสํานักการกีฬาเก่ียวกับการนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช้ดําเนินการได้จริง 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 5 5 5 5 5 5 5 บรรล ุ 5

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.2 5 5 4 5 5 4 5 ไม่บรรล ุ 5

หมายเหตุ :  เน่ืองจากไม่พบหลักฐานการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง 
รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 
3.2-1-1   การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน 
3.2-3-1   การแบ่งปัน/แลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน 
3.2-4-1   บันทึกข้อความแจ้งรายงานผลโครงการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบการ 
    บริหารงานบุคคล 
3.2-4-2   เว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี (เผยแพร่การจัดการความรู้) 
3.2-4-3   การเผยแพร่การจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
3.2-5-1   รายงานการติดตามการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ โครงการแลกเปลี่ยน 
    เรยีนรู้ เรื่อง การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
3.2-5-2   การนําความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
ซํ้า 1.1-3-1   แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานักงานอธิการบดี 
ซํ้า 3.1-5-3   รายงานผลโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบการบริหารงานบุคคล 

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเส่ียง (สกอ. 7.4)  

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงหรือผู้รับผิดชอบงานบริหารความ

เสี่ยงของหน่วยงาน 
   2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม

บริบทของหนว่ยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานท่ี) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

    3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

    4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
    5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อท่ีประชุมหน่วยงานเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
   6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงหรือผูร้บัผิดชอบงานบริหารความเส่ียง

ของหน่วยงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  สํานักงานฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท่ีประกอบไปด้วยผู้บริหารจาก

ทุกหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมเป็นกรรมการ ซ่ึงการต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักงาน
อธิการบดี (ซํ้า 3.1-1-3) มีผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นประธานกรรมการและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 14 หน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการนํานโยบายและแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบัติ รวมถึงจัดทํารายงานการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานฯ เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งน้ีในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัย วิทยา
เขต คณะ สถาบัน สํานัก ดําเนินการบริหารความเสี่ยงท่ีครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 ความเสี่ยงด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (หรือกลยุทธ์) ตามภารกิจหลัก 
 -  ด้านการเรียนการสอน 
 -  ด้านการวิจัย 
 -  ด้านการบริการวิชาการ  
 -  ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 1.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
 -  ด้านการบริหาร 
 -  ด้านการเงิน การบัญชี 
 -  ด้านการผลิต (ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน)  
 -  ด้านอ่ืนๆ (ด้านบริหารงานบุคลากร , ด้านระบบสารสนเทศ , ด้านพัสดุ) 

1.3 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยฯ  
 -  ด้านกายภาพ 
 -  ด้านสิ่งแวดล้อม 
 -  ด้านความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ  
 -  ด้านการสื่อสาร 

1.4 ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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1.5 ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน โครงการที่มีงบลงทุนเกิน ๑ ล้านบาทข้ึนไป (เฉพาะกอง
แผนงาน) 

1.6. ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก อาทิ 
 -  การเพ่ิมค่าจ้างรายวัน 300 บาท 
 -  การเพ่ิมค่าจ้างรายเดือนสําหรับวุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท 
 -  การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สํานักงานฯ 
ดําเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง ในภารกิจหลักของหน่วยงานท่ีอาจส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหายหรือความล้มเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน ซ่ึงตามนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ปี 2556 น้ัน หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณาระบุความเสี่ยงตามภารกิจในแผนยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหาร การ
บริหารงานบุคคล การเงินบัญชี พัสดุ สารสนเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน และ
ในปีน้ีได้เพ่ิมความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก ในเร่ือง การเพ่ิมค่าจ้างรายวัน 300 บาท การเพ่ิมค่าจ้างรายเดือนสําหรับ
วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาทและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย ท้ังนี้ในแต่ละด้านได้คํานึงถึงความเสี่ยง
จากเหตุการณ์ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความครบถ้วนถกูต้อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และหลักธรรมาภิบาลด้วย (3.3-2-1) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2  
สํานักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ดําเนินการในขั้นตอนและวิธีการ

ตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กรของมหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้ในการประเมินความเสี่ยง 
ประกอบด้วย ระดับโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) และระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซ่ึงกําหนดเป็น
เกณฑ์เชิงคุณภาพ 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก รวมทั้งได้กําหนดเกณฑ์ระดับของความ
เสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) ไว้ 4 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย ทั้งน้ีคณะกรรมการนํา
ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงท่ีได้ระบุไว้ในแต่ละด้าน มาประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยประเมินจากความถี่ท่ี
เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดในอนาคต และประเมินความรุนแรงของผลกระทบ โดยประเมินจาก
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือหน่วยงาน เม่ือคณะกรรมการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงนําผลท่ีได้มาวิเคราะห์ระดับของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับความเสี่ยงสูงมาก 
สูง ปานกลาง หรือน้อย พร้อมทั้งจัดเรียงลําดับให้ความเสี่ยงดังกล่าว 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 
เ ม่ือหน่วยงานในสั งกั ดสํ า นักงานอ ธิการบดี จัดเรี ย งลํ า ดับ ปัจ จัย เสี่ ย งจากระ ดับสู งมาก  สู ง  

ปานกลาง และ นอ้ยแล้ว หน่วยงานกําหนดระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ คือ ระดับน้อยและปานกลาง สําหรับความ
เสี่ยงระดับสูงและสูงมากน้ัน และประเมินมาตรการการควบคุม พร้อมท้ังกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาแล้วเสร็จในแผนบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน และของสํานักงานอธิการบดี ซ่ึงมี
ความเส่ียงที่สําคัญตามแผนฯ รวม 15 ความเสี่ยงและได้กําหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยง 27 มาตรการ 
พร้อมทั้งมีการแจ้งผู้รับผิดชอบให้ดําเนินการตามแผนฯ (3.3-4-1) 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อท่ีประชุมหน่วยงานเพ่ือ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

สํานักงานอธิการบดีได้มอบหมายให้สํานักงานตรวจสอบภายในติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนฯ เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2556 และ 20 กันยายน 2556 รวมท้ังรายงานผลการดําเนินการตามแผนฯ เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพ่ือพิจารณาต่อไป (3.3-5-1) 

6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากที่ประชุมหน่วยงานไปใช้ในการปรบัแผนหรือวิเคราะห์
ความเส่ียงในรอบปีถัดไป  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี ได้นําผลการดําเนินการตามแผนบริหารความ
เสี่ยงในงวดก่อนท่ียังดําเนินการไม่แล้วเสร็จหรือไม่ได้ดําเนินการ รวมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการตรวจสอบบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยา
เขตบางเขน มาวิเคราะห์และบริหารความเส่ียงตามกระบวนการในรอบปีถัดไป (3.3-6-1) 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 4 6 6 3 5 5 6 บรรล ุ 6 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.3 4 6 5 3 5 4 6 ไม่บรรล ุ 6

หมายเหตุ :  เน่ืองจากไม่พบหลักฐานการนําผลประเมินหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานอธิการบดีไปใช้ในการปรับแผนปีต่อไป 

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

 3.3-2-1    KU-ERM6 
3.3-4-1    แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

  3.3-5-1    บันทึกติดตามผลดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
3.3-6-1    บันทึกรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
ซํ้า 3.1-1-3   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักงานอธิการบดี  
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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ตัวบ่งช้ีท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
    3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
    4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวข้อง 
    5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
   6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 สํานักงานอธิการบดีมอบหมายให้หน่วยงานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน ซ่ึงในปี
การศึกษา 2556 หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีดําเนินการเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร โดย 
(3.4-1-1) 
 1.1 สํารวจอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังของกองกลางเพ่ือใช้วางแผนการรับบุคลากร 
 1.2 ให้บุคลากรสํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานกฎหมาย ทบทวน ประเมินองค์ความรู้ที่
จําเป็น และนํามาวางแผนพัฒนา 
 1.3 สํารวจความต้องการการพัฒนาความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักงานทรัพย์สิน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น และจัดทําเป็นแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร ประจําปีการศึกษา 
2556-2560 โดยเน้นให้บุคลากรก้าวสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การขอตําแหน่งทดแทนอัตราเกษียณ การศึกษาต่อ การ
พัฒนาความรู้ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาหน่วยงาน 
 1.4 วิเคราะห์ขอ้มูล ภาระงานเพ่ือกําหนดอัตรากําลัง และจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ี 
ประจําปี 2557  
 1.5 วิเคราะห์ข้อมูลด้านบุคลากรกองแผนงาน จัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากร โดยเน้นพัฒนาทักษะ
บุคลากรตามสายงาน และพัฒนาทักษะด้านอ่ืนๆ ที่สําคัญ ได้แก่ ด้านภาษาอังกฤษ นอกจากน้ี มีแผนธํารงรักษา
บุคลากร ได้แก่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การ
ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจ  
 1.6 วิเคราะห์จากความต้องการการฝึกอบรมของบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ และจัดออกมา 4 หลักสูตร 
  - หลักสูตรเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทีจํ่าเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลัก 
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- หลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 
  - หลักสูตรเพ่ือพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน 
 1.7 วิเคราะห์อัตรากําลัง สถิติการเข้าออกของบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ และจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากร 4 ปี ให้ตรงกับภาระงานและความต้องการของแต่ละบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน คือ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ทักษะในการประกันคุณภาพ ทักษะทางคอมพิวเตอร์ และความรู้ที่สนใจ รวมท้ังนําระบบการประเมิน
สมรรถนะมาใช้  
 1.8 วิเคราะห์จากผลสํารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสํานักการกีฬา  
 1.9 กําหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือสร้างบุคลากรกองกิจการนสิิตที่มีความชํานาญเฉพาะด้าน แบ่งเป็น ด้าน
การวางแผน การประเมินผล การประชาสัมพันธ์ การประกันคุณภาพ การใช้ภาษาอังกฤษ และไอที และกําหนด
แนวทางการศึกษาต่อให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน  
 1.10 กําหนดแนวทางการดําเนินงาน การพัฒนาความรู้ สมรรถนะ ทักษะตามตําแหน่งงานลงใน
แผนพัฒนาบุคลากรสถานพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2559 และแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี 2556 
 1.11 จัดทําแผนบริหารบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของกองการเจ้าหน้าท่ี 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 ภายหลงัจากทีห่น่วยงานได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบต่างๆ แล้ว ได้ดําเนินการตามแผน โดย 

(3.4-2-1) 
 2.1 แต่งต้ังคณะทํางานพัฒนาบุคลากร สํานักงานทรัพย์สิน เพ่ือจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ควบคุมดูแล 

ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาบุคลากร รวบรวมปัญหา ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล สนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานด้านวิชาการและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถเชิงธุรกิจและเทคโนโลยี  

 2.2 จัดทําแผนคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจน จัดทําลักษณะ
งานท่ีปฏิบัติแต่ละงานอย่างชัดเจน และมีมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง  

 2.3 สรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ มีแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร มีการกําหนดลักษณะ
งาน คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง มอบหมาย ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร มีคณะทํางานพัฒนาบุคลากร กอง
แผนงาน ทําหน้าท่ีพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน  

 2.4 ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน อบรมบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์
เกี่ยวกับทักษะการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ (โครงการ Operation MALEE) ฝึกอบรมความรู้ในการปฏิบัติงาน บริบท
โลก และเทคโนโลยี อบรมภาษาจีน  

 2.5 สรรหา คัดเลือกบุคลากรสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน
อธิการบดี มีการมอบหมายหัวหน้าฝ่ายเป็นถ่ายทอดงานเมื่อมีพนักงานใหม่  

 2.6 มีการคัดเลือก บรรจุ ประเมินผล เป็นไปตามข้อบังคับของมก. มีการพัฒนาบุคลากรสํานักงาน
ตรวจสอบภายในตามแผนพัฒนาฯ และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาท้ังจากหน่วยงานภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  

 2.7 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ดังนี้  
- โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพภายในของมก. 

  - กิจกรรมสัมมาทิฐิ เรื่อง สานสัมพันธ์สํานักงานประกันคุณภาพ 
 2.8 ดําเนินการโครงการการจัดการความรู้ภายในสํานักการกีฬา  
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีด ีและสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 สํานักงานอธิการบดีมีสวัสดิการให้กับบุคลากรในหน่วยงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น กองทุน
สวัสดิการบุคลากร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กส.มก. กองทุนสํารองเล้ียงชีพ กสจ. กองทุนสวัสดิภาพ ประกันสุขภาพ
กลุ่มสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประกันสังคม ช.พ.ค./ช.พ.ส. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
การตรวจสุขภาพประจําปีโดยสถานพยาบาล รถโดยสารสวัสดิการแบบไม่เก็บค่าโดยสารโดยกองยานพาหนะฯ เป็น
ต้น (3.4-3-1)  
 นอกจากสวัสดิการท่ีมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากรแล้ว หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดียังจัด
สวัสดิการเพ่ิมเติม ดังน้ี 
 3.1 จัดหาของขวัญให้บุคลากรกองกลางเน่ืองในโอกาสพิเศษ   
 3.2 จัดโครงการอ่ิมบุญสุขใจ โครงการศึกษาธรรมะและฝึกปฏิบัติธรรมหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิ” และมี
การจัดโครงการสัมมาทิฐิเพ่ือให้บุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ีมีความสัมพันธ์อันดีและถ่ายทอดวิธีการปฏิบัติการร่วมกัน  
 3.3 จัดโครงการคนเจ๋ง งานแจ๋ว เพ่ือส่งเสริม ยกย่องหน่วยงานและบุคลากรกองกิจการนิสิตผู้มีลักษณะ
ดีเด่นควรแก่การยกย่อง     
 3.4 จัดโครงการองค์กรสวยด้วยสีเขียว โครงการเปล่ียนออฟฟิศให้เป็นมิตรกับร่างกาย สวัสดิการน้ําด่ืม
และเวชภัณฑ์ยาให้แก่บุคลากรกองแผนงาน  
 3.5 จัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซ้ือเวชภัณฑ์ประจํากองวิเทศสัมพันธ์ 
 3.6 คัดเลือกบุคลากรดีเด่นของสถานพยาบาล มีการประกาศเกียรติคุณบุคลากรที่ได้รับรางวัลและทํา
ช่ือเสียง มีระบบพ่ีเลี้ยง ส่งเสริมให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจําปี และรับการฉีดวัคซีนท่ีจําเป็น  
 3.7 มีค่าตอบแทนตําแหน่งผู้จัดการอาคารท่ีพักอาศัยบุคลากร และผู้จัดการโรงอาหารกลาง มก.  
 3.8 ให้สิทธิใช้บริการต่างๆ ของสํานักการกีฬาโดยไม่มีค่าธรรมเนียม  
 3.9 มีเงินกองทุนสวัสดิการของสํานักงานบริการวิชาการ  
 3.10 จัดตู้ยาสามัญประจํากองคลัง และมีการยกย่องชมเชยให้เกียรติผู้ปฏิบัติงานในโครงการสัมมาทิฐิ  

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏบิัติงานที่เก่ียวข้อง 
 จากการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร หน่วยงานมีการติดตามการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

โดย (3.4-4-1) 
 4.1 บุคลากรกองกลาง สํานักงานกฎหมาย และสํานักงานบริการวิชาการท่ีเข้าร่วมโครงการอบรม

สัมมนาจัดส่งเอกสารความรู้ท่ีได้รับจากโครงการไปที่ฝ่ายบุคลากรเพ่ือจัดเก็บ 
 4.2 ส่งแบบประเมินให้ผู้บังคับบัญชาช้ันต้น ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

หลังจากเข้ารับการอบรม  
 4.3 ให้บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะมาถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรภายในกองแผนงาน 

และกองยานพาหนะฯ โดยการสอนงานแก่เพ่ือนร่วมงาน  
 4.4 บุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์นําความรู้จากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีนไปใช้ในการ

ต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ  
 4.5 ประเมินผลทักษะต่างๆ ก่อนและหลงัการอบรมพัฒนา ของบุคลากรสถานพยาบาล โดยพบว่า  
  - ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ บุคลากรสามารถนําไปใช้ได้จริงกับนักศกึษา หรือผู้บริการชาวต่างชาติ 

- ทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน มีการติดตามและทบทวนทุกปี 
- ทักษะการปรับปรุงการทํางาน บรรจุลงในคู่มือปฏิบัติงาน และกําหนดให้ทบทวนการทํางานทุกปี 
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 4.6 ประเมินผลสําเร็จของงานที่บุคลากรได้รับมอบหมาย ประเมินความพึงพอใจจากผูร้ับบริการ/หน่วย
รับตรวจ จากสํานักงานตรวจสอบภายใจ 

 4.7 ประเมินบุคลากรสํานักการกีฬาในการนําความรู้และทักษะที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ปฏิบัติงาน  
 4.8 บุคลากรสํานักงานทรัพย์สินท่ีเข้ารับการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SAS นําความรู้

ไปใช้ในการวิเคราะห์ ประมวลผล จัดทํารายงานตามหลักสถิติ เช่น รายงานผลความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้รบับริการ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดทํา Master Plan เพ่ือจัดหารายได้ เป็นต้น  

 4.9 ให้บุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพประเมินตนเองหลักการเข้าอบรม 3-5 เดือน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น    

 4.10 มีการติดตามการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์จากผลการปฏิบัติงาน และให้โอกาสเสนอความคิดเห็น
ในท่ีประชุมกองคลัง  

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัต ิ
 สํานักงานอธิการบดีให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร โดยเผยแพร่ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง 

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2553 ผ่านทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ (3.4-5-1) และมีการให้
ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณผ่านท่ีประชุมหน่วยงาน และโครงการต่างๆ (3.4-5-2)  

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร โดย (3.4-6-1) 
 จัดทํารายงานผลแผนพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าท่ี กองกิจการนิสิจ กองคลัง กองแผนงาน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน สถานพยาบาล สํานักงานทรัพย์สิน และสํานักการกีฬา   
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 สํานักงานอธิการบดีมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากร ได้เพียงบาง

หน่วยงาน โดย (3.4-7-1) 
 7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรกองแผนงานไปปรับปรุง
แผนพัฒนาบุคลากรปีงปม.พ.ศ.2556-2560 โดยสํารวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  
 7.2 นําผลการประเมินมาปรับปรุงโดยพิจารณาผ่านท่ีประชุมสํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักการกีฬา 
 7.3 ปรับปรุงการประเมินผลของสถานพยาบาลแบบ 2 tick สําหรับการพัฒนาเชิงปฏิบัติการ เหมาะสม
กับการใช้ทักษะ (skill) ประเมินแบบ Pre test-Post test สําหรับทดสอบความรู้ก่อนและหลังการอบรม และ
ปรับปรุงวิธีการพัฒนาเพ่ิมเติมด้วยการศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตัวเองจากสื่อต่างๆ (Self directed study) การสอน
รายบุคคลในทักษะการใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี (Individual training)  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 5 6 6 4 4 4 7 ไม่บรรล ุ 7 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

3.4 5 6 5 4 4 4 7 ไม่บรรล ุ 7

หมายเหตุ :  เน่ืองจากไม่พบหลักฐานการประเมินผลสําเรจ็ของแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร จึงไม่มีการนํา
ผลประเมินไปปรับแผน 

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

3.4-1-1   ข้อมูลแผนพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
3.4-2-1   ข้อมูลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 
3.4-3-1   เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าท่ี, เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ มก. 
3.4-3-2   สวัสดิการหน่วยงาน 
3.4-4-1   ข้อมูลการติดตามการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
3.4-5-1   ข้อบังคับ มก. ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร  
3.4-5-2   การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากร 
3.4-6-1   การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
3.4-7-1   การนําผลประเมินไปปรับปรุงการพัฒนาบุคลากร 
    

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 95.0   
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
ผลการดําเนินงาน 
 บุคลากรในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556 (รวมลาศึกษาต่อ) จํานวน 847 คน ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ จํานวน 810 คน  
คิดเป็นร้อยละ 95.63  

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ท่ี 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 
3.5 807 93.73 877 94.30 810 95.63 5 5 5 95.00 บรรล ุ 95.00 

861 930 847 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 807 93.73 877 94.30 810 95.63 5 5 5 95.00 บรรล ุ 95.00 
861 930 847

รายการหลักฐาน  
 หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

ซํ้า 3.1-5-2   แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้  
    และทักษะวิชาชีพ 

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ ดังน้ี  
สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการบริหารงบประมาณโดยมีกองคลังและกองแผนงานเป็นผู้กํากับ ดูแล ใน

ภาพรวม ซ่ึงการดําเนินงานส่วนใหญ่ได้ใช้ระบบ IT เข้ามาบริหารจัดการ เช่น ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
การจัดทําคําของบประมาณเงินรายได้ผ่านระบบเครือข่าย e-Revenue เป็นต้น 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า มี
ผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดมีาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก เช่นเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที ่2.5 

ตารางท่ี 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
      ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)     ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ  7 7 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 5.00   

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1. มีแผนกลยุทธ์/แผนการใช้จ่ายเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
    2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
    3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
    4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน/ท่ีประชุม

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
    5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
    6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู้รับผิดชอบทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
    7. ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ/์แผนการใช้จ่ายเงินท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงาน  
 ในการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงเป็นหน่วยงานสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดทํา SWOT Analysis (การวิเคราะห์สถานการณ์) คือ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน วิกฤติ และ
โอกาสในระดับสํานักงานอธิการบดี และวิทยาเขตบางเขน รวมท้ังแจ้งหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี
ประเมินความต้อการท่ีต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามภาระหน้าที่ และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สํานักงานอธิการบดี โดยวิเคราะห์หาแหล่งที่มาของเงินทุนท่ีต้องการใช้ เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา, การ
ให้บริการวิชาการ, เงินอุดหนุนจากรัฐบาล, เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอก เป็นต้น แล้วสรุปรวบรวมเป็น
ประมาณการายได้และประมาณการค่าใช้จ่าย ในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี (5-4.1-1-1, 5-4.1-1-2) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 สํานักงานอธิการบดี มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน แหล่งเงินรายได้ โดยกําหนดให้
หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้แต่ละประเภท เพ่ือนําส่งเงินรายได้ของสํานักงานอธิการบดี หรือ
วิทยาเขตบางเขน  เช่น รายได้จากการศึกษา, รายได้ดอกเบ้ีย มอบหมายกองคลังเป็นผู้รับผิดชอบ, รายได้จากการ
บริการวิชาการ, รายได้จากการพัฒนาวิชาการ มอบสํานักงานบริการวิชาการเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นต้น สําหรับเงิน
บริจาค จะได้รับจากศิษย์เก่าและหน่วยงาน ทั้งจากภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ 
 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน กองแผนงานจะนําประมาณการความต้องการทรัพยากรของ
หน่วยงาน มาวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดทํางบประมาณรายจ่ายของสํานักงาน
งบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดส่งคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีให้สํานักงบประมาณ และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (5-4.1-2-1, 5-4.1-2-2, 5-4.1-5-2)  
 หลักเกณฑ์การจัดสรร 
 - เงินงบประมาณแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี จะสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณเต็มตามจํานวนเงินงบประมาณ ผลผลิต หรือโครงการ ประเภทงบรายจ่าย และรายการในงบรายจ่าย  ซ่ึงเป็นไป
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ตามหลักเกณฑ์การจัดสรรที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร์และวุฒิสภา ซ่ึงประกาศเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี  
 - เงินรายได้ จัดสรรรายได้แต่ละประเภทตามประกาศ/ ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สําหรับค่าใช้จ่าย
จัดสรร โดยกําหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย คือ 85% ของรายได้แต่ละหน่วยงาน งบประมาณของแต่ละหมวดรายจ่าย 
ยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 - การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  

• เงินงบประมาณแผ่นดิน  สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/ โครงการ 
จําแนกตามรายจ่ายประจําปี (สงป.301), ผลการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/ โครงการ จําแนกตาม
งบประมาณรายจ่ายประจําปี (สงป.302), การโอนเปล่ียนแปลงรายการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (สงป.303) 

• เงินรายได้ สํานักงานอธิการบดี จัดทําแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจําปี, แผนการใช้จ่ายงบประมาณผลผลิต/ โครงการ จําแนกตามงบประมาณ
เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, แผนการจัดซ้ือจัดจ้าง ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรร
งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงบลงทุนประจําปี, การปรับแผนและโอนเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กผง.4, กผง.5) 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และบุคลากร  
 การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี ท้ังเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ของสํานักงาน
อธิการบดี สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ ท้ังระดับประเทศ ระดับกระทรวง และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนพันธ
กิจท้ัง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ (5-4.1-3-1, 5-4.1-3-2) 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เสริมสร้างวิชาการให้เข้มแข็ง ทันสมัย เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างองค์ความรู้เพ่ือความเป็นเลิศและเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บริการทางวิชาการเพ่ือสังคมและเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังย่ืน 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยและนําพาสู่สากล 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ปฏิรูประบบการบริหารองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการและรองรับการ
เปลี่ยนแปลง  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อผู้บรหิารหน่วยงาน/ท่ีประชุม
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

 สํานักงานอธิการบดี มีการจัดทํารายงานทางการเงินประจําเดือน รายไตรมาส และประจําปี สําหรับ
รายงานทางการเงินประจําเดือน ซ่ึงเป็นงบวิทยาเขตบางเขน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการ
ดําเนินงานทางการเงิน (งบรายได้ - ค่าใช้จ่าย), งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เสนอผู้บริหาร
ระดับสูง ไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป รายงานประจําไตรมาส (แหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้) ทุก
วิทยาเขต ภายใน 30 วันนับจากสิ้นไตรมาส และรายงานประจําปี ภายใน 60 วันนับจากสิ้นปีงบประมาณและเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (5-4.1-4-1) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการบริหารงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
 โดยดําเนินการดังนี้ (5-4.1-5-1, 5-4.1-5-2) 
 5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหารเป็นประจําทุกเดือน  ซ่ึงเป็นรายงานท่ี

แจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และมีงบประมาณเหลือจ่ายเท่าใด  
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 5.2 มีการจัดทํารายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายของกิจกรรมดําเนินงานเฉพาะกิจของมหาวิทยาลัย เช่นงาน
เกษตรแฟร์ งานพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบรายรับสุทธิจากการดําเนินงาน และนําเงิน
ดังกล่าวไปใช้ในการบริหารของมหาวิทยาลัย  

 5.3 มีการจัดทําข้อมูลการนําเงินรายได้ไปลงทุน  ในการนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการการเงิน
ประกอบการพิจารณานําเงินรายได้ไปหาผลประโยชน์ 

 5.4 มีการนําข้อมูลรายรับ-รายจ่ายในปีที่ผ่านมาเพ่ือนํามาวิเคราะห์ในการกําหนดแนวทางในการบริหาร
งบประมาณในปีต่อไป  

6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผู้รับผิดชอบทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 สํานักงานอธิการบดี มีคณะทํางานตรวจสอบของสํานักงานอธิการบดี ทําหน้าท่ีตรวจสอบติดตามการใช้
จ่ายเงินซ่ึงเป็นเครือข่ายของสํานักงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบเป็นประจําทุกปี สําหรับในปีงบประมาณ 2556 
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ขอเข้าตรวจสอบบัญชีของหน่วยงาน แต่เนื่องจากอยู่ระหว่างดําเนินการนําระบบ
บริหารทรัพยากรองค์การ(ERP) มาใช้ในการดําเนินงานทางด้านการเงินการคลัง จึงขอเลื่อนการตรวจสอบไปก่อน   
(5-4.1-6-1) 

7. ผู้บริหารหน่วยงานมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ  

 สํานักงานอธิการบดี ได้จัดทํารายงานทางการเงินที่จําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบเสนอเป็น รายเดือน, รายไตรมาส, ราย
ปี เช่น (5-4.1-5-1, 5-4.1-7-1)  

 -รายงานการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงิน, งบแสดงผลการดําเนินงาน, งบกระแสเงินสด ในรายการท่ี
เป็นข้อมูลทางการเงินท่ีสําคัญ  

 - รายงานเปรียบเทียบแผน/ ผลของงบประมาณ เพ่ือใช้ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายให้เป็นไปตาม
มาตรการเร่งรัดค่าใช้จ่าย  

 -รายงานการใช้จ่ายของกิจกรรมมหาวิทยาลัย เช่น งานเกษตรแฟร์, งานปริญญาบัตร ซ่ึงเป็นรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานของกิจกรรมดังกล่าว เม่ือมีรายรับสุทธิจากการดําเนินงาน จะโอนเข้าเป็นรายได้ของวิทยาเขต 
เพ่ือใช้ในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 -รายงานเงินฝากคลังของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละวิทยาเขต เพ่ือพิจารณาในเรื่องการขอเงินสนับสนุน
ของหน่วยงานจากเงินรายได้วิทยาเขตบางเขน  

 -รายงานการปรับงบกลาง เพ่ือประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ในการปรับแผนเงินในการสนับสนุนหน่วยงานใน
ภารกิจต่างๆ  ที่จําเป็น 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

4.1 7 7 7 5 5 5 7 บรรล ุ 7

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

4.1 7 7 7 5 5 5 7 บรรล ุ 7

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

5-4.1-1-1   แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
5-4.1-1-2   แผนปฏิบัติราชการประจําปี 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) มก. 
5-4.1-2-1   แบบแจ้งการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ 
5-4.1-2-2   หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทํางบประมาณ 
5-4.1-3-1   การควบคุมงบประมาณ 
5-4.1-3-2   งบประมาณเงนิรายได้ประจําปี 2556 สํานักงานอธิการบดี 
5-4.1-5-1   รายงานสถานะเงินฝากธนาคาร 
5-4.1-5-2   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและพิจารณาจัดหา 
    ประโยชน์จากเงินรายได้ มก. 
5-4.1-6-1   หนังสือการขอเลื่อนการเข้าตรวจสอบบัญชีของหน่วยงาน 
5-4.1-7-1   รายงานทางการเงินรายเดือน รายไตรมาส รายปี 

 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ดังนี้  

สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินงานประกันคุณภาพโดยใช้คณะกรรมการประกันคุณภาพ เป็นผู้กํากับ ดูแล 
องค์ประกอบของคณะกรรมการเป็นผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี จํานวน 14 หน่วยงาน ซ่ึงมีการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพตามรอบปีการศึกษา 2556 รวมทั้งหมด จํานวน 3 ครั้ง 

นอกจากน้ันสํานักงานอธิการบดีได้เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย โดยการ
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี จํานวน 4 กลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ซ่ึงองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธาน และบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 
จํานวน 14 หน่วยงาน เป็นกรรมการ เพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของหน่วยงานและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องตาม
ภารกิจที่หน่วยงานกําหนด โดยดําเนินการตรวจประเมินฯ ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2557 

ในประเด็นตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ คณะกรรมการประกันคุณภาพ ได้มีมติให้หน่วยงานในสังกัด 
กําหนดตัวบ่งช้ีตามภารกิจของหน่วยงาน ซ่ึงปีการศึกษา 2556 มีตัวบ่งช้ีดังกล่าว รวม 29 ตัวบ่งช้ี 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี เช่นเดียวกัน รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 
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ตารางท่ี 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหตุ 

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8  8 7 ข้อ 
(ขาดข้อ 5, 9) 

7 ข้อ 
(ขาดข้อ 5, 6)  

4.00 4.00   

 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
    2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหารของ

หน่วยงาน 
 

    3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

   4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
เสนอต่อที่ประชุมหน่วยงาน และจัดส่งสํานักงานอธิการบดีตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผล
การประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

  5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

   6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
    7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ

หน่วยงาน 
    8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และ

มีกิจกรรมร่วมกัน 
   9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้

หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ

หน่วยงาน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
 สํานักงานอธิการบดี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม และได้ดําเนินการตาม

ระบบ โดยมีแผนดําเนินงานการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี (5.1-1-1) มีการทบทวนคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นประธาน ผู้บริหารหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการ 14 หน่วยงาน เป็นกรรมการ และบุคลากรจากสังกัดสํานักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (ซํ้า 3.1-1-2) เพ่ือดําเนินงานประกันคุณภาพให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในรอบปีการศึกษา 2556 มี
การประชุมคณะกรรมการฯ จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้ (ซํ้า 3.1-4-1, ซํ้า 3.1-4-2, ซํ้า 3.1-4-3) โดยสรุปเน้ือหาการประชุม 

 1.1 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 2/2556 วันท่ี 17 มิถุนายน 2556  
- วิพากษ์ SAR 
- การวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 
- ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพ (เพ่ิมเติม) 

 1.2 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 23 สิงหาคม 2556  
- สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2555 
- พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) 
- ผลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 (Peer Review) 

 1.3 การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2557 วันท่ี 21 เมษายน 2557  
- เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี  
- ทบทวนคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

  - พิจารณากําหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) หน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดี 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยผู้บริหารของหน่วยงาน 
 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ประชุมร่วมกันเพ่ือกําหนดนโยบายประกัน

คุณภาพในคราวประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 1/2555 (5.1-2-1) เพ่ือให้
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้ดําเนินการบริหารการประกันคุณภาพให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตาม
นโยบายที่ได้ประกาศไว้ (5.1-2-2) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย  

 คณะกรรมการประกันคุณภาพ มีมติให้หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีกําหนดตัวบ่งช้ีตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ซ่ึงสอดคล้องกับอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (IDKU :: สํานึกดี มุ่งม่ัน สร้างสรรค์ สามัคคี) เพ่ือแสดงผล
การดําเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างแท้จริง โดยปีการศึกษา 2556 มีตัวบ่งช้ีตามภารกิจของ
หน่วยงาน จํานวน 29 ตัวบ่งช้ี (5.1-3-1)  

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อท่ีประชุมหน่วยงาน 
และจัดส่งสํานักงานอธิการบดีตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน 

 สํานักงานอธิการบดี ได้ดําเนินการเก่ียวกับการประกันคณุภาพ ดังน้ี  
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 4.1 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพร่วมกัน (ซํ้า 3.1-4-1, ซํ้า 3.1-4-2, ซํ้า 3.1-4-3)  

 4.2 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 อย่างต่อเน่ือง ปี
ละ 2 ครั้ง (ซํ้า 1.1-6-1, ซํ้า 1.1-6-2)  

 4.3 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานอธิการบดีเป็นประจําทุกปี โดยเป็นการรวบรวม
ผลดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของระบบประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (ซํ้า 3.1-1-4) และมีการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี (5.1-4-1)  

 4.4 ประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดับหน่วยงานย่อย และระดับสํานักงานอธิการบดี โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer Review) (5.1-4-2) และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ซ่ึงแต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือประเมินคุณภาพภายในสํานักงานอธิการบดีเป็นประจําทุกปี (5.1-4-3)  

 4.5 นําผลประเมินคุณภาพภายในไปทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (สปค.01) (5.1-4-4) โดยหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้นําไปเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงานในการประเมินผลรอบถัดไป ปรากฏในบทท่ี 1 หัวข้อ 1.8 ของรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงานอธิการบดีในรอบปีถัดไป 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธท์กุตัวบ่งช้ี 

 ภายหลังได้รับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในแล้ว สํานักงานอธิการบดีได้นําผลการประเมินฯ ไป
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน แต่ยังไม่สามารถพัฒนาผลการดําเนินงานได้ทุกตัวบ่งช้ีตามแผนกลยุทธ์ของสํานักงาน
อธิการบดี เม่ือเปรียบเทียบผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กับ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ซํ้า 1.1-7-1, 5.1-5-1, 5.1-5-2) 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนนุการประกันคุณภาพภายใน 
 สํานักงานอธิการบดีมีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในท้ัง 6 องค์ประกอบ โดยมี

การปรับปรุงแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพจากสํานักงานประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับ
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยแบบฟอร์มที่ปรับปรุงแล้วนําลงเว็บไซต์สํานักงานอธิการบดีสําหรับให้
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีดาวน์โหลดไปใช้รวบรวมข้อมูลต่อไป รวมท้ังข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น แผน
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ แผนปฏิบัติราชการ รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นต้น (5.1-6-1) นอกจากนี้ สํานักงานประกันคุณภาพ ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัด
สํานักงานอธิการบดีท่ีดูแลงานประกันคุณภาพในระดับมหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ ได้แก่ เว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพ (5.1-6-2) ซ่ึงรวบรวมข้อมูล ประชาสัมพันธ์งานด้านการ
ประกันคุณภาพ ข้อมูลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก และรวบรวมเว็บลิงค์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เป็นต้น 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน  

 สํานักงานอธิการบดีให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกัน
คุณภาพ โดยผู้รับบริการจากการเข้าร่วมโครงการให้ความรู้ต่างๆ ท่ีสํานักงานอธิการบดีจัดทําขึ้น ภายหลังจากเข้า
ร่วมโครงการแล้ว ให้ข้อมูลป้อนกลับจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการดําเนินโครงการ ความรู้ที่ได้รับ 
รวมทั้งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงโครงการในครั้งต่อไป (ซํ้า 3.1-5-3)  

 นอกจากน้ี หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหน่วยงานผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ โดย (5.1-7-1)  
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 7.1 สํารวจความพึงพอใจ/ความต้องการของผู้รับบริการท่ีมีต่อการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน  
 7.2 แต่งต้ังคณะกรรมการหน่วยงาน/กรรมการประเมิน ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะ สํานัก สถาบัน 

และศูนย์ต่างๆ เพ่ือทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานของกองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานประกัน
คุณภาพ และสํานักงานทรัพย์สิน  

 7.3 จัดการประชุมช้ีแจงนโยบายให้กับผู้เช่าที่ดิน ร้านค้า และมีกิจกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบการ  
 7.4 ผู้ใช้บริการ/บุคคลภายนอกร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านเครือข่ายสังคมของ

กองกิจการนิสิต  
8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน และมี

กิจกรรมร่วมกัน  
 สํานักงานอธิการบดีมีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานในสังกัด

สํานักงานอธิการบดี โดยการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงในการประชุมแต่ละครั้ง 
จะมีท้ังผู้บริหาร และบุคลากรหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเข้าร่วมการประชุมด้วย สําหรับวาระการ
ประชุมเป็นเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบประกันคุณภาพ ซ่ึงพิจารณาร่วมกันถึง
รูปแบบและแนวทางการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ี 
ในการประชุมแต่ละคร้ัง มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบ
ประกันคุณภาพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา (ซํ้า 3.1-4-1, ซํ้า 3.1-4-2, ซํ้า 3.1-4-3)   

 ในส่วนของเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย นั้น สํานักงานประกันคุณภาพ มีส่วน
ร่วมเป็นคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ 13 สถาบัน ซ่ึงมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การ
ประชุมคณะทํางาน การเข้าร่วมโครงการบรรยายและเสวนาต่างๆ (5.1-8-1) 

 นอกจากน้ีสถานพยาบาล ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีเครือข่ายกับหน่วยงานลักษณะ
เดียวกัน คือมีการประชุม HA National forum จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
โดยแลกเปลี่ยนกิจกรรมคุณภาพในหน่วยงานสาธารณสุข ในปีการศึกษา 2556 สถานพยาบาลนําผลงาน “ร้อย 
LEAN องค์กรด้วย TQM” เข้าร่วมจัดนิทรรศการและเข้าร่วมบรรยาย (5.1-8-2) 

9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์  
 สําหรับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการประกันคุณภาพเช่นเดียวกัน โดย  
 9.1 ปรับปรุงการจัดทําหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ โดยปรับลดระยะเวลาการให้บริการลงจาก 4-5 
วันทําการ เหลือ 1-2 วันทําการ (5.1-9-1)  
 9.2 ปรับปรุงการจัดเก็บเอกสารภายในกองกิจการนิสิตและส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Best 
Improvement Awards และได้รางวัลระดับดี และดีมาก (5.1-9-2 
 9.3 มีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการพัฒนาปรับปรุงงานของสถานพยาบาล ในผลงาน รางวัลคุณภาพ ครั้งที่ 7 
ประจําปี 2556 (5.1-9-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ
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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

5.1 4 7 7 3 4 4 8 ไม่บรรล ุ 8 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 4 7 7 3 4 4 8 ไม่บรรล ุ 8

หมายเหตุ :  เน่ืองจากไม่มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องค์ประกอบ 

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร 

5.1-1-1   แผนดําเนินงานการประกันคณุภาพ สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
    การศึกษา 2556 
5.1-2-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี  
    ครั้งท่ี 1/2555 
5.1-2-2   ประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง นโยบายการบริหารการประกัน 
    คุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
5.1-3-1   คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในสําหรับหน่วยงานในสงักัด 
    สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2556 
5.1-4-1   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) หน่วยงานในสังกัดสํานักงาน 
    อธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-4-2   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Peer  
    Review) หน่วยงานในสงักัดสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-4-3   คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี  
    ประจําปีการศึกษา 2556 
5.1-4-4   แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
    คุณภาพภายใน (สปค.01) 
5.1-5-1   รายงานผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
5.1-5-5   ตารางเปรียบเทียบผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และ 2556 
5.1-6-1   เว็บไซต์สํานักงานอธิการบดี 
5.1-6-2   เว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพ 
5.1-7-1   การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกกับหน่วยงานในสงักัดสาํนักงานอธิการบดี 
5.1-8-1   เครือข่ายประกันคุณภาพ 13 สถาบัน 
5.1-8-2   ร้อย LEAN องค์กรด้วย TQM 
5.1-9-1   การจัดทําหนังสือรับรองภาษาอังกฤษ 
5.1-9-2   โครงการ Excel ช่วยได้ 
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5.1-9-3   ผลงานรางวัลคณุภาพ ครั้งที่ 7 
ซํ้า 1.1-6-1   บันทึกข้อความตามผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 6 เดือน 
ซํ้า 1.1-6-2   บันทึกข้อความตามผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 รอบ 12 เดือน 
ซํ้า 1.1-7-1   รายงานผลแผนปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
ซํ้า 3.1-1-2   คําสั่งยกเลิกและแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สาํนักงานอธิการบดี 
ซํ้า 3.1-1-4   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานอธิการบดี ประจําปี 
    การศึกษา 2555 
ซํ้า 3.1-4-1   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี  
    ครั้งท่ี 2/2556 
ซํ้า 3.1-4-2   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี  
    ครั้งท่ี 3/2556 
 
ซํ้า 3.1-4-3   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี  
    ครั้งท่ี 1/2557 
ซํ้า 3.1-5-3   รายงานผลโครงการการจัดการความรู้ เรื่อง ระเบียบการบริหารงานบุคคล 

 
องค์ประกอบที่ 6 การพฒันาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน ดังน้ี 

สํานักงานอธิการบดีมีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน 2 ลักษณะ ได้แก่ 
1) จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสํานักงานอธิการบดีดําเนินการในภาพรวม และหน่วยงานในสงักัด

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

คณะกรรมการ และ โครงการรางวัลคุณภาพ โดยสํานักงานประกันคุณภาพ เป็นผู้ดําเนินงาน  
สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 

ตัวบ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก เช่นเดียวกัน รายละเอียดดังตารางท่ี 2.7  

ตารางท่ี 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
    ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน)
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
  

    ตัวหาร ตัวหาร
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00   
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ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
   1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่าง
กระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความ
สอดคล้องกัน 

    2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

    3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

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

    5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญครบถ้วน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ
ต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 
 สังกัดสํานักงานอธิการบดีมีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ในรูปแบบต่างๆ 
ดังนี้ (6.1-1-1) 
 1.1 ทบทวนกระบวนงานหลัก ระยะเวลามาตรฐานในการดําเนินงานตามภารกิจ และจัดทําคู่มือ/แผนผัง 
ปฏิบัติงานแสดงขั้นตอนการดําเนินงานท่ีชัดเจนของกองกลาง กองการเจ้าหน้าท่ี กองยานพาหนะฯ สํานักงาน
บริการวิชาการ และสํานักการกีฬา   
 1.2 ทบทวนกระบวนการประเมินคุณภาพบัณฑิตของมก. เนื่องจากท่ีผ่านมาการติดตามสถานที่ทํางาน
ของบัณฑิตมีความยุ่งยาก ข้อมูลไม่ชัดเจน ทําให้ได้ข้อมูลตอบกลับจํานวนน้อย ประกอบกับบัณฑิตเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่
ต้องเร่งดําเนินการภายในเวลาที่จํากัด และมีข้อกําหนดจาก สมศ.ให้จัดเก็บข้อมูลให้ได้ 20% ของผู้สําเร็จการศึกษา 
จึงได้ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เป็นการจัดทําระบบประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่ายขึ้น  
 1.3 ทบทวนกระบวนการสมัครเข้าร่วมโครงการ EXPERTS ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ผลักดันให้
เกิดการแลกเปลี่ยนนิสิต ระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป รวมถึงการศึกษาต่อโดยทุนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรี 
โท เอก การวิจัยหลักปริญญาเอก และการแลกเปลี่ยนบุคลากร และทบทวนการให้บริการจัดทําหนังสือรับรอง
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สถานภาพ รับรองการตรวจลงตรา การขอรับการตรวจลงตราเพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การขอขยายเวลา
พํานักในราชอาณาจักร และหนังสือขอใบอนุญาตการทํางานของคนต่างด้าว   
 1.4 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานหลักท้ัง 5 ฝ่ายของสถานพยาบาล   
 1.5 ทบทวนกระบวนงานตรวจสอบ และงานติดตามผลการตรวจสอบ ซ่ึง 2 กระบวนงานมีความ
เช่ือมโยงและสอดคล้องกับกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
 1.6 หารือปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการด้านสอบสวน  
 1.7 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ ท้ัง 3 กระบวนการของสํานักงานประกันคุณภาพ  

- กระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ 
  - กระบวนการตรวจ ติดตาม ประเมินคุณภาพการศึกษา 
  - กระบวนการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ิมยกระดับมหาวิทยาลัย 
 1.8 ทบทวนกระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าในงานเพื่อนพ่ึง (ภาฯ) เกษตรแฟร์ ประจําปี 
2556 และวันเกษตรแห่งชาติ ประจําปี 2556 ปรับวิธีการรับสมัครร้านค้า ปรับโซนการจัดงาน การต้ังชื่อโซนให้
สอดคล้องกับ Theme มีการวิเคราะห์เช่ือมโยงข้ันตอนต่างๆ เพ่ือปรับลดขั้นตอนและระยะเวลา    
 1.9 ทบทวนกระบวนการดําเนินงานจากการไปศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยของกิจการนิสิต  

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process)  
ท่ีสําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 
 สํานักงานอธิการบดีทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักจากความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้รับบริการ โดย (6.1-2-1) 

 2.1 ปรับปรุงขั้นตอนการทํางานตามข้อเสนอแนะจากการสํารวจความพึงพอใจและความต้องการ 2 
กระบวนงาน คือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค้าจ้าง ของบุคลากร และการจัดทํา Flow Chart ของกองการเจ้าหน้าท่ี   

 2.2 ปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพบัณฑิตระดับปริญญาตรีผ่านเครือข่ายขึ้น เพ่ือให้การเก็บ
ข้อมูลคุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามข้อกําหนดของ สมศ.ท่ีให้จัดเก็บข้อมูลให้ได้ 20% ของผู้สําเร็จการศึกษา โดยจัด
ประชุมช้ีแจงให้หน่วยงานระดับคณะของทุกวิทยาเขต รับทราบวัตถุประสงค์การจัดทําระบบ สร้างความชัดเจน และ
ความเข้าใจท่ีถูกต้องตรงกัน และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม  

 2.3 นําผลการสํารวจความต้องการและความพึงพอใจจากผู้รับบริการกองยานพาหนะฯ มาพัฒนา
ปรับปรุงงานต่างๆ ดังนี้  
   - พัฒนาปรับปรุงอาคารเรียนส่วนกลาง ห้องประชุมสัมมนา หอประชุม เป็นต้น  
   - พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ภายในม. โดยจัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก.  
   - บริหารจัดการขยะเกี่ยวกับการลดปริมาณ และมีโครงการต่างๆ คือ 
    โครงการสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล 
    โครงการจักรยาน KU-GREEN CAMPUS HEALTHY COMMUNITY  
    โครงการคลองสวยน้ําใสมก. 
    โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร 
    โครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด 
    โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวย มก. 
    โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน 
    โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพ มก. 
   - พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในม. โดยจัดโครงการรณรงค์การควบคุมกําจัดหนู ขุดลอกคู
คลอง จัดที่น่ังอ่านหนังสือ ปรับปรุงเกาะกลาง ทางเท้า จัดแนวป้องกันน้ําท่วม ซ่อมแซมถนน  
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   - พัฒนาการให้บริการอาคารจอดรถม.ให้มีความสะดวก สะอาด ปลอดภัย 
   - พัฒนารถโดยสารสวัสดิการมก.ให้ครอบคลุม โดยแบ่งเป็น 5 สาย มีเสริมพิเศษนอกเวลาราชการ
และวันหยุด มีแผนบํารุงรักษารถยนต์ 
   - พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ท้ังระบบไฟ น้ํา โทรศัพท์ 
   - พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย มีการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จัดโครงการเขต
พ้ืนท่ีปลอดภัย (Safety Zone) ร่วมกับสถานีตํารวจนครบาลบางเขน ควบคุมยานพาหนะเข้าออก จักรยานยนต์ 
หาบเร่ แผงลอย 
   - พัฒนาระบบการจราจรภายในพื้นท่ีส่วนกลาง มก. อํานวยความสะดวกการจราจรบริเวณประตู
ทางเข้าออก ทางแยกต่างๆ ติดต้ังป้ายปชส. ป้ายเตือน ปรับปรุงเส้นทาง และพ้ืนผิวจราจร ปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการจราจร  
  2.4 ปรับปรุงกระบวนงานหลกั 2 กระบวนงาน ตามผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการของ
ผู้รับบริการ สํานักงานประกันคุณภาพ คือ  
  - กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา มก. ได้รับข้อเสนอแนะให้จัดทํา SAR 
และหลักฐานบนระบบ CHE QA Online เพ่ือช่วยลดกระดาษ และอํานวยความสะดวกให้ผู้ประเมิน สํานักงาน
ประกันคุณภาพ จึงปรับกระบวนการ โดยประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online และส่งเสริมให้
หน่วยงานเตรียมเอกสารเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน 
  - กระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพ ได้รับข้อเสนอแนะให้เพ่ิมช่องทางให้
บุคลากรทุกวิทยาเขตเข้าร่วมโครงการ จึงได้จัดทําปฏิทินกิจกรรมการให้บริการ เผยแพร่ให้บุคลากร มก.ทราบใน
จดหมายข่าวฉบับพิเศษ  
 2.5 จากความต้องการและความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ มก. พบว่า 
เครื่องออกกําลังกายไม่สามารถใช้งานได้ และกระบวนการรับบริการยุ่งยากในข้ันตอนการลงทะเบียน จึงนํามาเป็น
ประเด็นในการปรับปรุงกระบวนงาน  

 2.6 ทบทวนการจัดทําหนังสือรับรองและหนังสือขอรับการตรวจลงตรา ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้รับบริการจากการสํารวจความพึงพอใจด้านหนังสือรับรองฯ โดยทบทวนกระบวนการดําเนินงานจาก 4-5 วันทํา
การ เหลือเพียง 1-2 วันทําการ  
  2.7 รวบรวมปัญหาที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน ข้อร้องเรียนต่างๆ จากการสํารวจความเห็นของผู้รับบริการ
จากสถานพยาบาล นํามาทบทวนกับข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลัก  
  2.8 ทบทวนขั้นตอนการติดตามผลการตรวจสอบ ซ่ึงความคาดหวังของผู้บริหารต้องการให้เจ้าหน้าท่ี
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบให้ครบถ้วน และเสร็จตามกําหนดเวลา  
 2.9 ทบทวนกระบวนการรับสมัครและคัดเลือกร้านค้าเข้าร่วมจําหน่ายสินค้า โดยจัดทําประกาศ
คณะอนุกรรมการฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ เรื่อง เปิดให้ขอใช้พ้ืนท่ีเพ่ือร่วมแสดงและจําหน่ายสินค้า ซ่ึง
สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและเพ่ืมประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ลดขั้นตอนการขอใช้พ้ืนที่
จําหน่ายสินค้า  
 2.10 ปรับปรุงโครงการพัฒนาระบบรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ  
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3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัตงิาน พร้อมท้ังกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  
 สํานักงานอธิการบดีได้จัดทํามาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงาน โดย (6.1-3-1) 

 3.1 จัดทํามาตรฐานและคู่มือปฏิบัติงานของกองกลาง กองแผนงาน กองวิเทศสัมพันธ์ กองยานพาหนะฯ 
สํานักงานกฎหมาย สถานพยาบาล สํานักงานประกันคุณภาพ สํานักงานทรัพย์สิน สํานักงานบริการวิชาการ สํานัก
การกีฬา โดยกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน   

 3.2 หารือกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์ในการนําข้อมูลจากฐานข้อมูลบุคลากรไปใช้เลื่อนขั้นเงินเดือน/
ค่าจ้างบุคลากร โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กรอกข้อมูลบนเว็บไซต์เอง และกองการเจ้าหน้าท่ีเป็นฝ่ายตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนจัดทําคําสั่งการเลือ่นขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างของบุคลากร  

 3.3 จัดทํา Flow Chart ของกองการเจ้าหน้าท่ี ในรูปแบบเดียวกันโดยกําหนดระยะเวลาชัดเจน แสดง
รายละเอียดที่เข้าใจง่าย  

 3.4 จัดทําแผนการติดตามผลการตรวจสอบ มีหนังสือติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร กําหนดผู้รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน ทบทวนและปรับปรุงงานติดตามผลการตรวจสอบ แทนการติดตามผ่านท่ีประชุม  

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมีประสิทธิภาพ 
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงานลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น  

 สํานักงานอธิการบดีได้มีการทบทวน ปรับปรุงกระบวนการทําให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย (6.1-4-1) 
 4.1 การปรับปรุงกระบวนการเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง และการจัดทํา Flow Chart ทําให้ลดระยะเวลา
ดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด และลดข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการได้  

 4.2 การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติของกองยานพาหนะฯ จนทําให้งานมีประสิทธิภาพด้วยการ 
ลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน ดังนี้  

- โครงการสถานีผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล ลดปริมาณของเสียประเภทไขมัน 
- โครงการคลองสวยนํ้าใส มก. โดยใช้นํ้าหมักชีวภาพมาบําบัดน้ําเสีย ช่วยลดงบประมาณจัดซ้ือ

สารเคมีบําบัด 
- โครงการการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร ลดปริมาณขยะรวม และมีขยะนํากลับมาใช้ใหม่ ลด

ค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันเช้ือเพลิง และแรงงานในการขนขยะ 
- โครงการโรงผลิตนํ้าหมักชีวภาพและแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือนจากขยะสด นํามาใช้บําบัดนํ้าเสีย 

นํากากไปหมักทําเป็นปุ๋ย ลดงบประมาณการซ้ือปุ๋ย 
- โครงการปุ๋ยหมักในสวนสวยมก. ลดงบประมาณในการจัดซ้ือปุ๋ยมาบํารุงรักษาต้นไม้ 
- โครงการส่งเสริมการใช้รถสาธารณะเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน ให้บริการอาคารจอดรถตามประตู

ต่างๆ ลดมลพิษทางอากาศจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว 
- โครงการสถานีผลิตแก๊สชีวภาพมก. บริหารจัดการขยะประเภทเศษอาหารหลังร้าน เป็นแหล่งให้

ความรู้และวิจัยท่ีสนใจเรื่องพลงังานทดแทน ช่วยลดงบประมาณ 
- โครงการลดการใช้กระดาษ โดยใช้กระดาษสองหน้า ใช้ระบบ IT ในการเวียนหนังสือแทนการส่งเอกสาร 
- การบริหารจัดการรถส่วนกลาง โดยเช่ารถเก๋งให้บริการผู้บริหาร เพ่ือลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าเบ้ีย

ประกันรถยนต์ ค่าซ่อมแซม ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง และจําหน่ายรถส่วนกลางที่มีอายุการใช้งานมานาน 
4.3 การปรับปรุงกระบวนงานของสถานพยาบาลทําให้งานมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของ

ผู้รับบริการได้ ดังน้ี 
 - สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไว ทันใจด้วย SMS ช่วยลดเวลาการนัดหมาย ลดค่าใช้จ่ายใน

การสื่อสาร ลดจํานวนบุคลากรในการติดต่อนัดหมาย 
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  - การบูรณาการ การแก้ไขให้คําปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการความรู้ และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ช่วยลดขั้นตอนการทํางานซํ้าซ้อน (5 เหลือ 1 ) ทําให้บุคลากรสถานพยาบาลเรียนรู้และแก้ไข
ปัญหาได้ในเวลาเดียวกัน  
  - การลดภาระงานการจัดลําดับการบริการฝ่ายเภสัชกรรม ช่วยลดเวลารอคอยรับยา ลดการทํางาน
ซํ้าซ้อนของเภสัชกร 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยปวดหลังด้วยแผ่นพับ การออกกําลังกายในน้ํา ช่วยลด
ระยะเวลาในการเข้ารับการรักษา หายจากอาการปวดเร็วขึ้น 
  - การเพ่ิมประสิทธิภาพในการถ่ายภาพรังสีในช่องปากให้ได้ภาพชัดเจนในครั้งแรก ช่วยลดเวลาใน
การเข้ารับบริการ และปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ลดความสูญเปล่าของวัสดุฟิล์ม 

- การพัฒนาภูมิทัศน์องค์กรสู่สถานพยาบาลท่ีดึงดูดใจ (Magnet Infirmary) ช่วยเพิ่มคุณค่าในการ
ใช้พ้ืนท่ีให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพผู้มารับบริการ 

- การลดขั้นตอนการทําข้อมูลรายงานประจําเดือน ช่วยลดการลงข้อมูลให้เหลือครั้งเดียว 
- การเก็บร่มเข้าที่เพ่ือความปลอดภัยและความสวยงามของงานกายภาพบําบัด ช่วยสร้างวินัยใน

การเข้ามาใช้สถานท่ีบริการ 
- การบันทึก จํา จด ไม่มีหาย ไม่มีลืม ช่วยลดการสูญหายของอุปกรณ์ หรือหนังสือของงานภาย

ภาพบําบัดได้ 
- การเช็คก่อนใช้ สบายใจ ของไม่ขาด ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการคงคลังอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ช่วยปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมขึ้นในการใช้เครื่องตรวจคลื่อนไฟฟ้าหัวใจ 
- การพัฒนาระบบการให้ความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยหลังจากการรับบริการ

ทําแผล ช่วยให้แผลหายรวดเร็ว ไม่ติดเช้ือ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยขณะเคลื่อนย้าย 
- การล้างตาอย่างไรไม่เปียก ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับความสุขสบาย ไม่เปียกหลังรับบริการ 
- การลดความผิดพลาดในการนัดหมายผู้รับบริการทันตกรรม ช่วยลดเวลาในการทําการทําการนัด

หมายผู้รับบริการ ให้เร็วขึ้น และลดความสับสนในการนัดผู้รับบริการที่มีการทําทัตกรรมต่อเนื่อง 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บรักษายาเย็น ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการวัสดุคงคลัง ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาวัสดุ 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพ การทํางานในระบบ ERP ช่วยลดเวลาและความผิดพลาดของการกรอก

ข้อมูล ในระบบ ERP 
- การพัฒนาระบบการรักษาประสิทธิภาพของวัคซีนแก่ผู้รับบริการ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับยาที่มี

ประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสูงสุด 
- การลดระยะเวลาในการทําเอกสารท่ีส่งครั้งละหลายๆ หน่วยงาน ช่วยลดระยะเวลาการจัดทํา

เอกสารไปยังแต่ละหน่วยงาน 
- การพัฒนาระบบการจัดเก็บวารสาร ทําให้หนังสือถูกเก็บเข้าท่ีอย่างถูกต้อง ตรงตามประเภทของ

หนังสือย่างสวยงาม 
- การป้องกันการหยิบแฟ้มผิดในกรณีชื่อและนามสกุลเหมือนกัน ช่วยลดความผิดพลาดในการเข้า

รับการรักษาตามประวัติของตนเอง 
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- นวัตกรรมแผ่นรองคางสําหรับเคร่ืองตรวจตาเพ่ือลดค่าใช้จ่าย ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุ
ทางการแพทย์ มีแผ่นรองคางใช้ไม่ขาดแคลน เครื่องตรวจ/เครื่องวัดความดันลูกตาสะอาดไม่มีคราบสกปรก และไม่มี
การติดเช้ือจากคนหน่ึงไปอีกคนหนึ่งท่ีเกิดจากการใช้เครื่องมือ 

- การพัฒนาระบบการจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย ทําให้มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บแฟ้มประวัติเพ่ิมมากข้ึน 
และค้นหารวดเร็วขึ้น 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังจุดบริการต่างๆของสถานพยาบาล ช่วยให้
ระบบงานสะดวกรวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร ทําให้บุคลากรเข้าใจตรงกัน ทํางานได้มีประสิทธิภาพ 

- การพัฒนารถพยาบาลให้พร้อมใช้งาน 24 ช่ัวโมง ทําให้มีรถพยาบาลพร้อมใช้งานสามารถออก
เดินทางรับ-ส่งผู้ป่วยได้ทันทีท่ีได้รับการแจ้งเหตุ 

- การลดความผิดพลาดในการรับ-ส่งเอกสารประจํา ช่วยลดความผิดพลาดในการรับ-ส่งเอกสาร
ประจําวัน 

- การลดปัญหาการท้ิงขยะผิดประเภท ช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสขยะติดเช้ือ 
- การลดระยะเวลาและทรัพยากรในการล้างรถ ช่วยลดระยะเวลาในการล้างรถพยาบาล ทําให้มี

เวลาทํางานอ่ืนมากขึ้น 
- กิจกรรมตาวิเศษเห็นนะจ๊ะ ช่วยให้ภูมิทัศน์ดูสวยงามข้ึน 

4.4 การปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการตรวจสอบ โดยจัดทําแผนการติดตามฯ น้ัน ช่วยลดความ
ล่าช้าของการติดตามงานลง เพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายใน  

 4.5 การประเมินคุณภาพบัณฑิตผ่านระบบเครือข่ายน้ัน ทําให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เช่น การประมวลผลจากเดิมใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ การจัดทําตารางรายงานจากเดิมใช้เวลา
ประมาณ 4 สัปดาห์ เม่ือทําผ่านระบบเครือข่ายสามารถประมวลผลและรายงานผลได้ทันที (real time) ท้ังน้ี ได้
ประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องในการปรับแก้โปรแกรมเพ่ือลดข้อผิดพลาดให้น้อยท่ีสุด เม่ือ
ระบบเปิดใช้งาน  

 4.6 การลดระยะเวลาการให้บริการจัดทําหนังสือรับรอง และหนังสือขอรับการตรวจลงตรา จาก 4-5 วัน
ทําการ เหลือ 1-2 วันทําการ ทําให้ผู้มารับบริการได้รับหนังสือรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 

4.7 การปรับเปลี่ยนวิธีการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า งานพิเศษ/โครงการเฉพาะกิจมหาวิทยาลัย วิธี
ใหม่สามารถลดระยะเวลาได้ โดย การคัดเลือกผู้ประกอบการงานเกษตรเพ่ือนพ่ึงภา กระบวนการใหม่ลดระยะเวลา
ได้ 11% และการคัดเลือกผู้ประกอบการงานวันเกษตรแห่งชาติ กระบวนการใหม่ลดระยะเวลาได้ 31%   

4.8 ทบทวนกระบวนการตามคู่มือแล้วพบปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนการลงทะเบียนรับบริการของ
ศูนย์ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ จึงนําโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยการให้บริการ โดย ลงทะเบียนด้วยระบบ
บาร์โค้ด ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาการให้บริการได้มากข้ึน  

 4.9 การจัดทํารายงานความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์ทุนให้ผู้สนใจรับทราบข่าวสารตลอดเวลา ช่วยลด
ข้อผิดพลาดในการสมัครรับทุน 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจเพ่ือให้
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 สํานักงานอธิการบดีมีการกํากับติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนงาน โดย (6.1-5-1) 
 5.1 ติดตามการบันทึกข้อมูล สอบถามปัญหาระหว่างการบันทึกข้อมูลกับเจ้าที่ท่ีท่ีรับผิดชอบของแต่ละ

คณะ และนําปัญหา ข้อร้องเรียนต่างๆ มาแก้ไขโปรแกรม ขณะเดียวกันกองแผนงานได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
การบันทึกข้อมูล และรายงานผลความก้าวหน้าให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการทราบอย่างต่อเน่ือง  
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 5.2 รายงานผลการดําเนินงานการจัดทําหนังสือรับรองและหนังสือขอรับการตรวจลงตราต่อ
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเป็นประจําทุกเดือน  

 5.3 มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุงการให้บริการในการประชุมกองยานพาหนะฯ 
นอกจากนั้นมีการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันโครงการต่างๆ ได้แก่  

- เข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric 2012 ซ่ึงมก.ติดอันดับที่ 44 ของ
มหาวิทยาลัยโลก และอันดับ 4 ของมหาวิทยาลัยประเทศไทย 

- เข้าร่วมโครงการ “ประกวดผลงานโครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชน พ.ศ.2556” มก.ได้รับ
รางวัลดีมากประเภทสถาบันการศึกษา  

5.4 มีการติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงงานของสถานพยาบาลตามรอบแผนการดําเนินงาน 3 ครั้ง ดังนี้  
- ครั้งท่ี 1 แต่ละฝ่ายเสนอ การทบทวนกระบวนงาน รวบรวมปัญหา คัดเลือกปัญหา กําหนด

เป้าหมาย วางแผน และวิเคราะห์หาสาเหตุ 
- ครั้งท่ี 2 แต่ละฝ่ายเสนอ การออกแบบระบบงานใหม่ กําหนดแนวทางปฏิบัติ ประเด็นท่ีจะ

แก้ปัญหา ตรวจสอบแนวทางปฏิบัติ หาข้อบกพร่อง หามาตรการแก้ปัญหา 
- ครั้งท่ี 3 แต่ละฝ่ายเสนอ การประเมินผลการดําเนินงาน สรุปผลโครงการ เพ่ือจัดทําเป็น

มาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป 
5.5 กํากับติดตามผลการดําเนินงานของสํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักงานกฎหมาย สํานักงาน

ทรัพย์สิน ตามแผนติดตามฯ ในที่ประชุมหน่วยงาน/มหาวิทยาลัยเพ่ือรายงานความคืบหน้า และร่วมกันหาแนวทาง
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้น  

5.6 ภายหลังจากติดตามผลการปรับปรุงกระบวนงานของสํานักงานประกันคุณภาพแล้ว พบว่า  
- กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา มก. ที่ให้คณะวิชาจัดทํา SAR เอกสารประกอบ บน

ระบบ CHE QA Online และทําเล่มส่งคณะกรรมการประเมินฯ ยังคงไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ จึงเสนอให้ปรับ
กระบวนการใหม่โดยให้คณะกรรมการประเมินฯ ดําเนินการประเมินคุณภาพ และตรวจเอกสารประกอบการ
ประเมิน บนระบบ CHE QA Online และส่งเสริมให้หน่วยงานเตรียมเอกสารเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556

6.1 5 5 5 5 5 5 5 บรรล ุ 5 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 5 5 5 5 5 5 5 บรรล ุ 5 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร     ช่ือเอกสาร  

6.1-1-1   การทบทวน Core Process ของหน่วยงาน 
6.1-2-1   ข้อมูลการทบทวน Core Process ตามความต้องการของผู้รับบริการ 
    จากหน่วยงาน 
6.1-3-1   มาตรฐาน/คู่มือปฏิบัติงาน 
6.1-4-1   ข้อมูลประสิทธิภาพจากการปรับปรุงกระบวนงาน 
6.1-5-1   ข้อมูลการติดตาม ประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการ 
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บทท่ี 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

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

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี พบว่า มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีท่ีกําหนดของ มก. จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดย
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.75 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้
คะแนนเฉล่ีย 4.50 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1  

ตารางท่ี 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2557 (เตม็ 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก - - 5.00 4.00 4.48 4.48 4.65 4.32 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.44 4.48 4.48 4.75 4.50   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ด ี ด ี ด ี ดีมาก ด ี   
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  เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสทิธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของสํานักงานอธิการบดี ดังน้ี   

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานัก 

การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 
 1. การสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และมีคุณธรรม พบว่า กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 40 ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย 10 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 25 ตรงตามเป้าหมาย 19 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 47.50 และ
สูงกว่าเป้าหมาย 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 27.50 
 2. การถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม พบว่า กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 12 ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย 1 ตัว คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตรงตามเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ สูง
กว่าเป้าหมาย 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 
 3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย พบว่า กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 30 
ตัวช้ีวัด พบว่า ผลการดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย 2 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตรงตามเป้าหมาย 12 ตัวช้ีวัด คิด
เป็นร้อยละ 40.00 และ สูงกว่าเป้าหมาย 16 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 53.33 
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ พบว่า กําหนดตัวช้ีวัด จํานวน 224 ตัวช้ีวัด พบว่า ผลการ
ดําเนินงานตํ่ากว่าเป้าหมาย 39 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 17.41 และ ตรงตามเป้าหมาย 127 ตัวช้ีวัด สูงกว่าเป้าหมาย 
58 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 25.89 

ภาพรวม 
 1. การจัดเอกสารหลักฐานไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรชัญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี และมีระบบการ

ติดตามอย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีการถ่ายทอดตัวบ่งช้ีให้กับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด และมีระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี

อย่างเป็นรูปธรรม 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ยังไม่มีการประเมินผลของแผนกลยุทธ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงในการ

จัดแผนกลยุทธ์ในช่วงปีต่อไป 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการคัดเลือกเพื่อจัดลําดับความสําคัญของปัญหาที่จะมาปรับปรุงภารกิจหลัก 
2. การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ยังไม่ครอบคลุมทุกงานบริการท่ีถือเป็นภารกิจหลักของหน่วยงานภายใน
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลคะแนนสํารวจความพึงพอใจยังไม่บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรประชุมหารือหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการเพ่ือกําหนดเป้าหมายค่าเฉล่ียการสํารวจความพึง

พอใจให้มีค่าเฉลี่ย 4.00 ทุกโครงการ 
 2. ควรทําการสํารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจหลัก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง 
1. มีการประเมินภาวะผู้นําของหัวหน้าหน่วยงานครบถ้วนทุกหน่วยงานในสังกัดอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบ

เดียวกัน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ไม่มีการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของผู้บริหารหน่วยงานท่ีชัดเจน 
2. แผนพัฒนาบุคลากรและการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรยังมีไม่ครบทุกหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดสมรรถนะของผู้บริหารให้เปน็มาตรฐานเดียวกัน 
2. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้ครบทุกหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จุดแข็ง 
1. สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการบริหารงบประมาณโดยมีกองคลังและกองแผนงานเป็นผู้กํากับ ดูแล ใน

ภาพรวม ซ่ึงการดําเนินงานส่วนใหญ่ได้ใช้ระบบ IT เข้ามาบริหารจัดการ เช่น ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) 
การจัดทําคําของบประมาณเงินรายได้ผ่านระบบเครือข่าย e-Revenue 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันของเงินหมุนเวียนประจําหน่วยงานยังจัดการไม่ครบทุกหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวันของเงินหมุนเวียนประจําหน่วยงานเป็นประจําทุกวันท่ีมีการ

เบิกจ่าย และจัดทํารายงานเสนอผู้บริหารเปน็ประจําทุกวันอย่างสมํ่าเสมอ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จุดแข็ง 
1. มีการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพระดับสาํนักงานอธิการบดี  
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการทบทวนการจัดทําคู่มือประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอโดยพิจารณาความเหมาะสมของ

ตัวบ่งช้ีตามภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดฯ เนื่องจากตัวบ่งช้ีบางตัวไม่ได้สะท้อนภารกิจหลักของหน่วยงานทุก
หน่วยงานท่ีแท้จริง 

2. ควรมีการจัดกิจกรรมเครือข่ายประกันคุณภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอกสํานักงาน 
อธิการบดีหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือศึกษาและเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพให้
กว้างขวางย่ิงขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักงานอธิการบดี                                        94 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
จุดแข็ง 
1. มีการจัดโครงการ Best Improvement Awards โดยสํานักงาน ก.พ.ร. มก.เป็นผู้ดําเนินงานในรูป

คณะกรรมการ และ โครงการรางวัลคุณภาพ โดยสํานักงานประกันคุณภาพ เป็นผู้ดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
กระบวนงานของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรมีการทบทวนกระบวนงานการให้บริการตามพันธกิจของทุกหน่วยงานให้ครบถ้วน และพิจารณาแนว

ทางการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ มีการลดขั้นตอน ตลอดจนการนําระบบ
เทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1. โครงการ Excel ก็ช่วยได้ ของกองกิจการนิสิต 
2. สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไว ด้วย SMS ของสถานพยาบาล มก.  
3. การปรับลดระยะเวลาและรูปแบบการจัดทําหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ของกองวิเทศสัมพันธ์ 
4. โครงการจัดเก็บไฟล์เอกสารผ่านซอฟท์แวร์ Electronic Filing Cabinet ของกองกิจการนิสิต 
5. บริการทันใจ ก้าวไกล ในระบบข้อมูล ของสํานักการกีฬา 
6. การพัฒนาภูมิทัศน์องค์กรสู่สถานพยาบาลท่ีดึงดูดใจ Magnet Infirmary ของสถานพยาบาล มก. 
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บทท่ี 4  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2556 

ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซ่ึงดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
ระหว่างวันท่ี 8 – 10 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
จากการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.75 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.50 
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 

ตารางท่ี 4.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5.00) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ

1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

2  ภารกิจหลัก - - 5.00 4.00 4.48 4.48 4.65 4.32 ดีมาก ดี 
3  การบริหารและการจัดการ  5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 ดีมาก ดี 
4  การเงินและงบประมาณ - - 4.00 4.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00 4.78 4.44 4.48 4.48 4.75 4.50   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดี   
 
การประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
 
ภาพรวม 

1. สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยใน
ส่วนของการบริหารงานภายในได้เป็นอย่างดี มีการปรับปรุงและทบทวนกระบวนงานหลักอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และตอบสนองต่อนโยบายของผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการ
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ทบทวนกระบวนงานหลักท่ีสําคัญยังไม่ได้ดําเนินการครบท้ัง 14 หน่วยงานในสังกัด สํานักงานอธิการบดีจึงควร
กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานได้ดําเนินการให้ครบถ้วน 

2. สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่มาก มีหน่วยงานในสังกัดมากถึง 14 หน่วยงาน มี
บุคลากรเกือบ 1,200 คน มีภารกิจท่ีให้บริการทั้งบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป สืบเนื่องจากภารกิจของแต่ละ
หน่วยงานที่แตกต่างกัน ทําให้ต้องมีผู้กํากับดูแลหน่วยงานท่ีเป็นผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี รองอธิการบดี 
จํานวนมาก ตามสายงานของรองอธิการบดีท่ีกํากับดูแลแต่ละหน่วยงาน แต่โครงสร้างองค์กรและสายการบังคับ
บัญชาหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดียังไม่ชัดเจน ไม่พบความเชื่อมโยงระหว่างผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี กับผู้บริหารหน่วยงานอย่างชัดเจน การสื่อสาร การถ่ายทอดนโยบายต่างๆ จากผู้บริหารสู่สํานักงาน
อธิการบดีเพ่ือส่งต่อไปยังกอง สํานักงานต่างๆ ในสังกัด จึงขาดรูปแบบที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม ก็ยังไม่พบว่า
โครงสร้างปัจจุบันเป็นอุปสรรคในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน แต่ยังขาดความเช่ือมโยงในหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกัน 

3. สํานักงานอธิการบดีไม่มีคณะกรรมการประจําสํานักโดยตรง แต่ใช้คณะกรรมการประกันคุณภาพ กับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหน้าท่ีแทน ซ่ึงคณะกรรมการทั้งสองชุดไม่มีอํานาจหน้าท่ีในการกํากับดูแล
หน่วยงานต่างๆ ได้  ดังนั้น กลไกท่ีกํากับดูแลสํานักงานอธิการบดีในภาพรวม ควรจะเป็นคณะกรรมการท่ีมาจาก
ผู้บริหารท่ีกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัด มาทําหน้าท่ีแทนคณะกรรมการประจําสํานัก เพ่ือให้การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีหลายหน่วยงานมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกัน ดังน้ัน จึงควรมีการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 

5. ควรสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานท่ีมีงานในลักษณะเดียวกัน ท้ังภายในสํานักงานอธิการบดี และหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

สืบเนื่องจากภารกิจหลักของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก การ
ประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดีตามรูปแบบของระบบการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปัจจุบัน จึงไม่สะท้อนถึงประสิทธิผลของการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานอย่างแท้จริง 
การประเมินผลในภาพรวมทําให้บางหน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีไม่ได้ดําเนินงานครบทุกตัวบ่งช้ีตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ หากมีการประเมินคุณภาพหน่วยงานตามกลุ่มของหน่วยงานท่ีมีภารกิจคล้ายๆ กัน 
น่าจะสะท้อนถึงคุณภาพ และการพัฒนาของหน่วยงานได้ชัดเจนกว่า และจะส่งผลให้มีการพัฒนาหน่วยงานได้ตรง
ตามภารกิจ มหาวิทยาลัยจึงควรทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดีให้เหมาะสมต่อไป 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้
คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยมีผล
การวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ยังขาดกลไกในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแต่ละหน่วยงานในสังกัด ทําให้ 

ไม่สามารถสรุปผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนได้ แต่ได้ทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
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ในรอบ 12 เดือน ซ่ึงพบว่ามีผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตํ่ากว่าเป้าหมายจํานวน 52 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.99 
ของตัวช้ีวัดทั้งหมด 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรสร้างระบบและกลไกในการติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือกระตุ้น เร่งรัด ให้

แต่ละหน่วยงานได้พยายามดําเนินงานให้ได้ตามแผนท่ีวางไว้ โดยให้ผู้บริหารระดับสูง ระดับผู้ช่วยอธิการบดี  
รองอธิการบดี ที่กํากับดูแลหน่วยงานนั้นๆ ได้มีส่วนร่วมในการติดตาม เพ่ือให้หน่วยงานในกํากับได้มีการสรุปผลการ
ดําเนินงานอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 

ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.65 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.32 ได้คุณภาพระดับดี โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่ครอบคลุมภารกิจในการให้บริการของ

หน่วยงาน 
2. แผนการให้บริการของบางหน่วยงานไม่สอดคล้องกับความต้องการท่ีได้จากการสํารวจ 
3. ไม่พบหลักฐานในการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ทุกหน่วยงานควรกําหนดกรอบภารกิจหลักของการให้บริการของหน่วยงานให้ชัดเจนก่อน แล้วจึง

สอบถาม / หาวิธีสื่อสารกับผู้รับบริการโดยตรง 
2. ควรมีการวางแผน / ดําเนินกิจกรรมการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการท่ีได้

จากการสํารวจไว้ล่วงหน้า 
3. ทุกหน่วยงานควรมีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการ หรือแสดง

หลักฐานการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ

จัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 ได้คุณภาพระดับดี โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารแผนยุทธศาสตร์ยังไม่เป็นระบบ และขาดการติดตามประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ของสํานักงานอธิการบดี 
2. ขาดระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาปรับปรุงงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานท่ียังมีผล

ประเมินการบริหารงานของหน่วยงานไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจ 
3. ไม่ปรากฏร่องรอยที่ชัดเจนในการค้นหา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 
4. การติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงขาดความสอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ  
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5. แผนการพัฒนาบุคลากรยังไม่ชัดเจน ขาดการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร 

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการบริหารแผนยุทธศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยควรกําหนดตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ให้มี

ความชัดเจนและสอดคล้องกับบทบาทและพันธกิจของหน่วยงาน และกําหนดตัวช้ีวัดในการควบคุม ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ได้ตามตัวช้ีวัด เป้าหมาย ของแผนยุทธศาสตร์สํานักงานอธิการบดี โดยควรวิเคราะห์
โครงสร้างการทํางาน บทบาทหน้าท่ี และภารกิจการทํางานของหน่วยงานในสังกัด และอาจกําหนดเป็นตัวช้ีวัด
ระดับสํานักงาน ตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน ว่ามีตัวช้ีวัดร่วมกันหรือไม่ ตัวช้ีวัดใดของสํานักงานฯ ท่ีหน่วยงานใดเป็น
เจ้าของ และตัวช้ีวัดใดท่ีหน่วยงานเป็นผู้สนับสนุน โดยมีการกําหนดและถ่ายทอดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานลงไปยัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของหัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบหน่วยงานต่างๆ และมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

2. ควรมีการกํากับติดตามการพัฒนาปรับปรุงงานโดยเฉพาะอย่างย่ิงหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินการ
บริหารงานของหน่วยงานยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เช่น อยู่ในระดับน้อยถึงปานกลาง โดยอาจทําเป็นแผนพัฒนาตาม
สภาพบริบทความพร้อมของหน่วยงาน และกําหนดเป็นข้อตกลงร่วมกับสํานักงานอธิการบดีในการพัฒนาปรับปรุง
งานให้ได้ตามเป้าหมาย 

3. ควรนําแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได้จากโครงการ Best Improvement Awards มาแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
สร้างเครือข่ายในการนําสู่การปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีและนําสู่การปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงต่อไป 

4. ควรมีระบบการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานอธิการบดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ นโยบายและด้านการปฏิบัติงาน เน่ืองจากเป็นหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่และมี
หน่วยงานในสังกัดท่ีมีความหลากหลาย นอกจากนี้ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามท่ีกําหนดในแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ 

5. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของสํานักงานอธิการบดี โดยนําวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สํานักงานมากําหนดเป็นสมรรถนะหลักที่บุคลากรในสังกัดฯ ควรมีทุกคนมาเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้
สามารถดําเนินงานร่วมกันได้ตามเป้าหมาย เช่น การให้บริการ การประสานงานการให้การสนับสนุน  
เป็นต้น และควรมีการวิเคราะห์อัตรากําลังบุคลากร และวิเคราะห์ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap 
Analysis) เพ่ือนําสู่การวางแผนพัฒนาต่อไป นอกจากน้ีควรดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยใช้ข้อมูลเป็นฐาน โดยอาจ
นําผลการสํารวจความต้องการการพัฒนาของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ท่ีพบว่ามีร่วมกันมาพัฒนาโดยสํานักฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น นอกจากนี้ควรมีการติดตามและประเมินผลการทํางานของบุคลากรตามกรอบสมรรถนะอย่าง
ต่อเน่ือง 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี 
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จุดที่ควรพัฒนา 
ไม่พบระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในที่ เป็นปัจจุบันครบทั้ง 6 

องค์ประกอบ สามารถใช้ร่วมกันได้ท้ังระดับบุคคล หน่วยงานย่อย และเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานอธิการบดี องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก โดยมีผลการวิเคราะห์สรุปได้
ดังนี ้

ข้อเสนอแนะ 
ควรกําหนดรูปแบบคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีให้มีลักษณะท่ีเป็น

มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน เพ่ือให้สามารถกํากับการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นวัตกรรมและแนวปฏบิัติท่ีดี 
สํานักงานอธิการบดีมีโครงการ Best Improvement Awards เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานในสํานักงาน

อธิการบดีมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสํานักงาน
อธิการบดีอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2556 มีผลงานท่ีได้รับรางวัล จํานวน 6 ผลงาน ดังน้ี 
1) โครงการ Excel ก็ช่วยได้ ของกองกิจการนิสิต 
2) สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไวด้วย SMS ของสถานพยาบาล มก. 
3) การปรับลดระยะเวลาและรูปแบบการจัดทําหนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ของกองวิเทศสัมพันธ์ 
4) โครงการจัดเกบ็ไฟล์เอกสารผ่านซอฟต์แวร์ Electronic Filing Cabinet ของกองกิจการนิสิต 
5) บริการทันใจ ก้าวไกล ในระบบข้อมูล ของสํานักการกีฬา 
6) การพัฒนาภูมิทัศน์องค์กรสู่สถานพยาบาลท่ีดึงดูดใจ Magnet Infirmary ของสถานพยาบาล มก. 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
สํานักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าท่ีตอบสนองต่อพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยในส่วน

ของการบริหารงานภายในได้เป็นอย่างดี โดยได้กําหนดภารกิจของสํานักงานฯ ดังน้ี “ประสานภารกิจ และให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย” มีการปรับปรุงและทบทวน
กระบวนงานหลักอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และตอบสนองต่อนโยบายของ
ผู้บริหาร อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การพัฒนางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีที่มี
ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกนั จึงควรมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิด 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2555  พบว่า 

สํานักงานอธิการบดี มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีการแจ้ง
ผลการประเมินฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ซ่ึงมีผู้อํานวยการของทุก
หน่วยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดีเป็นกรรมการ เพ่ือให้นําผลการประเมินฯ โดยเฉพาะในประเด็นของ
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุง โดยมีส่วนกลางสํานักงานอธิการบดีทําหน้าท่ี
ติดตามผลการปรับปรุงเป็นระยะ ซ่ึงผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2555 สรุปได้ดังน้ี 

คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ท้ังหมด 12 ประเด็น หน่วยงานในสังกัดสาํนักงานอธิการบดีนําไป
วางแผนและดําเนินการพัฒนาปรับปรุง 12 ประเด็น รวม 86 โครงการ/กิจกรรม อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อเสนอแนะ
บางประเด็นท่ีเห็นผลการปรับปรุงไม่ชัดเจน ได้แก่  

1. การนําข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการมาพิจารณา และมีการแจ้งผลการ
พิจารณา ตลอดจนสิ่งท่ีได้มีการพัฒนาปรับปรุงไปแล้วให้ผู้รับบริการได้รบัทราบ 

2. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการท่ีถูกต้องและสมบูรณ์ ควรพิจารณาจัดทําโดยมีการสอบถาม
จากผู้รับบริการแต่ละกลุ่มท่ีมีลักษณะงานเดียวกันโดยตรง (functional competency) หรืออาจเป็นการสอบถาม
จากผู้รับบริการท่ีมีลักษณะงานแตกต่างกัน แต่เป็นความจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาในสมรรถนะเดียวกัน (ภาษา 
อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) ท้ังนี้ ควรมีการสํารวจความต้องการล่วงหน้าก่อนทํากิจกรรมเพ่ือนําข้อมูลมาวางแผนการทํา
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

3. การนําผลที่ได้จากการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรไปจัดทําแผนเพ่ือปรับปรุงการบริหารงานด้าน
การพัฒนาบุคลากร 
การจัดประชุมช้ีแจงผู้บริหารระดับสงูท่ีกํากบัดูแลหน่วยงานต่างๆ ของสํานักงานอธิการบดี และให้นโยบายท่ีสําคัญ
แก่หน่วยงานในสังกัด ในการท่ีเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพในแต่ละภารกิจของหน่วยงานน้ันว่า 
หากมีการพัฒนาที่ดีขึ้นในเรือ่งน้ันๆ แล้วจะสง่ผลดีแก่สํานักงานอย่างไร หากไม่มีการพัฒนาปรับปรุงจะเกิด
ผลกระทบอย่างไร 

กําหนดการประเมิน 
 

วันอังคารท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
08:30 – 09:00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ 

ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
09:00 – 10:00 น. คณะกรรมการฯ พบผู้บริหารสํานักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 

อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์และ

แนวทางในการประเมินกลุ่มหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหาร 
- ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 

ดังนี้ 
1) ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น 
2) สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและ 

ตัวบ่งช้ีคุณภาพภายในของหน่วยงานท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต 

3) ประสทิธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา 
4) แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5) นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

- คณะกรรมการฯ ซักถามเพ่ิมเติม 
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10:00 – 11:00 น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ผู้อํานวยการทุกกอง จํานวน 15 คน 
11:00 – 12:00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน  
12:00 – 13:00น. คณะกรรมการฯ รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:30 น. คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน (ต่อ) 
 

วันพุธท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

09:00 – 10:00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมหารือ และตรวจเอกสารหลักฐานต่อณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
10:00 – 12:00น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
10:00 – 10:40 น.  สัมภาษณ์ผู้รับบริการท่ีเป็นบุคลากรสายสนบัสนุน จํานวน 5 คน 
10:40 – 11:20 น.  สัมภาษณ์ผู้รบับริการท่ีเป็นอาจารย์ จํานวน 5 คน 
11:20 – 12:00 น.  สัมภาษณ์ผู้รับบริการท่ีเป็นนิสิต จํานวน 6 คน 
12:00 – 13:00น. คณะกรรมการฯ รับประทานอาหารกลางวัน  
13:00 – 16:30 น. คณะกรรมการฯ สรุปผลการประเมินฯ เบ้ืองต้น 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
09:00 – 10:30น. คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประเมินฯ ร่วมกัน ณ ห้องประชุม 8 ช้ัน 2  
 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 
10:30 – 12:00น. คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักงาน

อธิการบดี รับทราบ ณ ห้องประชุมกําพล อดุลวิทย์ ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครัง้นี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ี์กําหนดเพื่อให้หน่วยงาน
สามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงท้ังจาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) ของสํานักงานอธิการบดี ตามผลการดําเนินงานในรอบปี
การศึกษา 2556 ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการ
ท่ีระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์ผู้อํานวยการหน่วยงานใน
สังกัดสํานักงานอธิการบดี และผู้รับบริการ รวมจํานวน 31 คน 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  สํานักงานอธิการบดี                                        102 
 

ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน  
ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน  

ปี 2556 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 3.96 3.96 

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ 5  4 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ 7  7 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5  4 

7 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6  5 
8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 6 5
9 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ

การปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 810  810 

10 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 847 847 
11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 847 847 
12 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน 0 0 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7  7 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 7  7 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5  5 

 

• คําสั่งแต่งต้ังต่างๆ 

 
 







 
 

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 










