


คํานํา 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นส่วนราชการที่จัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วน
ราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2509 มีภารกิจสนับสนุนการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นสากล มีผลงานระดับนานาชาติ โดยการกํากับ
ดูแล สนับสนุนและประสานงาน เพ่ือให้สาขาต่างๆ พัฒนาบัณฑิตศึกษาให้ก้าวหน้าเต็มศักยภาพ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศได้อย่างย่ังยืน 
 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ฉบับน้ี 
ได้รายงานผลการดําเนินงานตามข้อกําหนดของตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ตาม 6 องค์ประกอบ 12 ตังบ่งช้ี โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลสถิติ 
การบริหารงาน ผลงานท่ีภาคภูมิใจของบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนที่ 2 การรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมิน
ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองค์ประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง ส่วนที่ 4 
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง และการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ส่วนที่ 5 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และส่วนที่ 6 ภาคผนวก 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
อาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยทุกท่านที่ร่วมกันผลิตผลงาน
ให้เป็นที่ประจักษ์และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงในการให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ร่วมแรง ร่วมใจในการจัดทํารายงานฉบับน้ี ส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2556 สําเร็จได้อย่างสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนําข้อเสนอแนะต่างๆ ไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีคุณภาพเพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
 
 
                   (รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล) 
                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
             มิถุนายน  2557 
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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

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

บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี   
ในปีการศึกษา 2556 พบว่า บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉล่ีย 4.94 อยู่ในระดับดีมาก   

• ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 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 และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.63 4.63 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เพ่ิม - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63 4.63 4.94 4.94 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เฉลี่ยภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้ + 1 ตัวบง่ชี้) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63 4.63 4.94 4.94 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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• ส่วนผลประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี สรุปผลได้ดังน้ี 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5.00

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

5 ข้อ 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5.00

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

7 ข้อ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ี
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5.00

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 9 ข้อ 5.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

5 ข้อ 5.00

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

ตัวบ่งชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5)
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.27 4.27
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ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา  
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังน้ี  
• จุดแข็ง 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 
1. มีการติดตามผลการปฏิบัติงานในการประชุมเสวนา

พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 6 ครั้ง/ปี 
2. มีผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ และบุคลากรให้บริการ

ด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ 
3. มีระบบการจัดการความรู้ที่มปีระสิทธิภาพ 
4. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
5. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และรายงาน

ทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
6. มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  

1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น และใหค้วามสําคญั
กับการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

2. บุคลากรมีจิตมุง่บริการสูง 
3. มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนิสิต

และการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

4. มีการพัฒนาความรู้ และเสริมทักษะวิชาชีพแก่บุคลากร
อย่างสมํ่าเสมอ 

5. มีระบบการจัดการความรู้ที่มปีระสิทธิภาพ 
6. มีการบริหารการเงินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

• จุดที่ควรพฒันา  
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

-  
• แนวทางการพฒันาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 
1. ดําเนินการทบทวน/วิเคราะห์ผลการดําเนินงานอย่าง

ต่อเน่ือง เพ่ือการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานได้ทันเวลา 

2. ดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้าง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

1. ควรเน้นการอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยให้กับ
อาจารย์และนิสิตใหม้ากขึ้น เพ่ือลดปัญหาการคัดลอก 

2. ควรเพ่ิมสัดส่วนผู้ตอบแบบประเมินโครงการ/กิจกรรม
การให้บริการในบางโครงการ เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์ที่
แท้จริงของโครงการ 

3. ควรเพ่ิมช่องทางในการรวบรวมแบบสํารวจความต้องการ
การรับบริการของนิสิต เพ่ือให้มีจํานวนมากขึ้น  

4. โครงการ/กิจกรรม ทีจ่ัดหลายๆ ครั้ง หรือทกุปี เช่น 
การอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ เป็นต้น อาจทําในรูป
คู่มือ วิดีโอ หรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ให้นิสิตสามารถ
เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

5. ควรพิจารณาส่งบุคลากรไปฝึกอบรม หรือดูงานภายนอก
มหาวิทยาลัยมากขึ้น เพ่ือขยายพรมแดนองค์ความรู้และ
ทักษะ 

6. ควรหากลยุทธ์ในการแสวงหางบประมาณจากภายนอก
ให้มากขึ้น  

7. ควรหาแนวทางในการเผยแพร่นวัตกรรม เพ่ือให้
หน่วยงานอ่ืนนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม
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บทที่ 1   
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีมติให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 

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

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

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

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

แรกเร่ิม สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังอยู่ ณ ปีกขวา ช้ัน 2 ของหอประชุมใหญ่ และเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2520 ได้ย้ายไปยังตึก 3 (อาคารหอพักนิสิตเดิม) ปัจจุบัน คือ อาคารบรรเจิด คติการ จนกระทั่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักด์ิ พงศ์พิชญามาตย์ ซึ่งขณะน้ัน ดํารงตําแหน่งคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ได้ขออนุมัติการก่อสร้างอาคารสํานักงานหลังใหม่ เป็นอาคาร 8 ช้ัน การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546 
และเปิดให้บริการนิสิตบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป ต้ังแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา โดยใช้ช่ือว่า 
“อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย” นอกจากน้ี ในปี พ.ศ. 2547 บัณฑิตวิทยาลัย ได้ขยายงานบริการไปยังวิทยา
เขตกําแพงแสน โดยใช้ห้องสํานักงานที่ช้ัน 3 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย เป็นที่ทําการบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให้บริการ
กับนิสิตที่เรียนที่วิทยากําแพงแสน 
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คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ต้ังแต่อดีตจนถึงปจัจุบันมีรายนามดังต่อไปนี ้
ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 10 ตุลาคม 2509 - 30 เมษายน 2512 

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

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

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

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

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

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

รองศาสตราจารย์วินัย อาจคงหาญ 14 พฤษภาคม 2547 - 13 พฤษภาคม 2551

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล 14 พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน 

 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
  

วิสัยทัศน ์
   บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่ริเริ่มและมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแกนนําในการระดมภูมิปัญญาและช้ีนําทิศทางเพ่ือ
พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน  
 

พันธกิจ 
 กํากับดูแล สนับสนุนและประสานงานเพ่ือให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เต็ม
ศักยภาพของแต่ละสาขา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลงานท่ีมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดโลก 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร ์
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
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วัตถุประสงค ์
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสทํางาน/เรียน ภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เต็มศักยภาพ 
 3.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เน้นความเป็นธรรมให้แก่บุคลากร และสร้างเสริมจิตสํานึกที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม 
 

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

1.3  การบรหิารงานของบัณฑติวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนราชการที่จัดต้ังตามพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มีฐานะเป็นคณะหน่ึงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ภายใต้การบริหารงานของคณบดี มีรองคณบดี 
และหัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ทําหน้าที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัยเป็น
ที่ปรึกษา 
 
 วัตถุประสงค ์
 1.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีโอกาสทํางาน/เรียน ภายใต้
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เต็มศักยภาพ   
 3.  พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด คล่องตัว โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ เน้นความเป็นธรรมให้แก่บุคลากร และสร้างเสริมจิตสํานึกที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม 
 
 นอกจากน้ี บัณฑิตวิทยาลัยยังเป็นหน่วยกลางในการรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
สาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการดําเนินการประกาศผลผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา รับรายงานตัว จัดการปฐมนิเทศ ติดตามผลการศึกษา ควบคุมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี
มาตรฐาน เท่าเทียมกัน และให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 
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คณบดบีัณฑติวิทยาลัย 

สํานักงานเลขานุการ 

งานบริหาร
และธุรการ 

งานนโยบาย
และสารสนเทศ 

งานคลัง 
และพัสดุ 

งานมาตรฐาน    
การศึกษา 

 โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา 
  - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร * 

 - สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 - สาขาวิชาพันธุวิศวกรรม 

 - สาขาวิชาโลกาภิวัตน์ศึกษา 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   

รองคณบดี
ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดี 
ฝ่ายบริการการศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

รองคณบดี
ฝ่ายสารสนเทศ 

งานบริการ 
การศึกษา 

งานประสานงาน    
วิทยาเขต 

รองคณบดี
วิทยาเขตกําแพงแสน 

รองคณบดี
ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 

คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 

1.4 โครงสร้างการบริหารงานของบัณฑติวิทยาลัย 
   

 
 
 

   
         
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ : * ย้ายไปสังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2557 
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 แผนภูมิอัตรากําลังบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                              

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 

สํานักงานเลขานุการ
   หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย นางอัจฉรา ผ่องอุดม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (3199) 
   ผู้เชีย่วชาญชาวต่างประเทศ  Mr. Neil Daniel Barnett 

งานมาตรฐานการศึกษา  (11) 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน   

นางสมสุข  นูหาร 
นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) (3680)

งานบริการการศึกษา  (12) 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน   

นางโสภา  อินทรุณ 
นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) (2724)

งานบริหารและธุรการ  (18)

ข้าราชการ 
-  นางประภาพรรณ  ประยูรหงษ์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการพิเศษ) 
(2287) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
-  นางจีรนันท์  ธราพร 
นักวิชาการเงินและบัญชี  (พ.151) 
- น.ส.จิราภรณ์  จิตร์แจ้ง 
นักวิชาการพัสดุ (พ.168) 
พนักงานเงินรายได้ 
- น.ส.ปุญญาลักษณ์  อําพร 
นักวิชาการเงินและบัญชี (028)  
- น.ส.สันติตา  ไพรสิงห์ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (030) 

งานคลังและพัสดุ  (6) 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน   
นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ 

นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการพิเศษ) (2196)

ข้าราชการ
- นางพูลทรัพย์  โห้เฉื่อย 
นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการ) (2285) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- นายภาสพงศ์  จิตตะวนิช 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พ.2293) 

- นายพูนศักดิ์  ประคําทอง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พ.2294) 

พนักงานเงินรายได้ 
-  น..ส.สโรชา  สุพรรณพงศ์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (010)  

- นายสุริยัน  งอกคํา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (008) 

 
 

งานนโยบายและสารสนเทศ  (6) 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน   
นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชํานาญการ) (2661)

งานประสานงานวิทยาเขต  (4) 
ผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างาน   

นายมะนิด  วงษ์คล้าย 
นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) (1502) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
- นายพินิจ   เจนกิจณรงค์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (พ.1427) 
พนักงานเงินรายได ้
- น.ส.จิราภรณ์  ไพรินทร์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (040)  
- น.ส.ดลรวี  วาทีนุเคราะห์ 

 นักวิชาการศึกษา  (019) 
 

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

 
 

 

พนักงานเงินรายได้ 
- นางเฑียรทิพย์  วังภูสิต 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (038) 
- น.ส.ธมนวรรณ  ลาภจิตร ์
นักวิชาการศึกษา (016) 
- นายศิวัสว์  สงวนนวน 
นักวิชาการศึกษา  (017) 
- น.ส.กิ่งการ   คงคาเขตร 
นักวิชาการศึกษา (033) 
- น.ส.เพียงเพ็ญ  หงษ์ศิลา 
นักวิชาการศึกษา (020) 
- น.ส.วรางคณา  ทองคง 
 นักวิชาการศึกษา   

ข้าราชการ                                
- น.ส.ขวัญตา ช้างทอง             
นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ)
(2094)    
พนักงานมหาวิทยาลัย 
- น.ส.กนกกร  จีรวรางกูร 
นักวิชาการศึกษา (พ.2729) 

- น.ส.จุไรวรรณ  จันละมูล 

นักวิชาการศึกษา (พ.2770) 

พนักงานเงินรายได้ 
- นายทรงพล  ผดุงพล 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (024) 
- น.ส.อังคณา  เผ่าชูศักดิ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (023) 
- นางจงกลณี  ทองคง 
นักวิชาการศึกษา  (031) 
- น.ส.ชลิดา  ล้อมวงค์ 
นักวิชาการศึกษา (032) 
- นางพรทิพย์  ฐานะกาญจน์ 
นักวิชาการศึกษา  (034) 
- นางสุรีพร  พลอยศรีธรรมชาติ 
นักวิชาการศึกษา (041) 
- น.ส.นิธิมา  นรศาสตร์ 
นักวิชาการศึกษา (018) 
- น.ส.วรัชยา  ไชยโคตร (061) 
 นักวิชาการศึกษา   

ข้าราชการ
- น.ส.นฤวรรณ  สินเกิดสุข 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
(ชํานาญงาน) (2095) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 
- น.ส.จนัทิมา  พันธ์นิตย์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
(พ.2239) 
- นายสรวุฒ ิ ชนะศัตร ู
บุคลากร (พ.2527) 
 พนักงานราชการ
- นางณัฐรินีย์  จิตสม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(0042) 
ลูกจ้างประจํา 
- นางอัมพร  ฟักเส็ง 
พนักงานทั่วไป (1777) 
- นางปราณี  สีนวล 
พนักงานสถานที่ (1262) 
- นายรัชพล  นิรารัตน ์
พนักงานขับรถยนต์ (1261) 
 

 

พนักงานเงินรายได้
- นายพงษ์ศักดิ์  แก้วประพาฬ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (001) 
- น.ส.วิศกรณ์  ทองแกม 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (002) 
- น.ส.สิรินทิพย์  ประเสริฐสุข 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (011) 
- น.ส.ปรชิาติ  อ้นประวัติ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (025) 
- น.ส.รพีพรรณ  พลายงาม   
นักประชาสัมพันธ์ (026) 
- นายสุชาติ  แจ่มจันทร์ 
ผู้ปฏิบตัิงานบริหาร (039)  
- นายนนท์ธิชา  อินทรุณ 
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (042) 
- นายสุวรรณ  คําสอน 
 พนักงานทั่วไป (049) 
- นายพยนต์ศักดิ์  พันธ์เอี่ยม 
พนักงานขับรถยนต์ (063) 
- นายนรินทร์  แสงอุไร 
พนักงานทั่วไป (064) 
- น.ส.อังคณา  กล้าหาญ 
พนักงานทั่วไป 
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ภาระหนา้ที่และความรับผดิชอบ 
สํานักงานเลขานุการ  มีหน้าที่ดูแลงานทั้ง 6 งาน  

งาน หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
งานมาตรฐานการศึกษา - ดําเนินการด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการหลักสตูร การตรวจแบบฟอร์ม

วิทยานิพนธ์ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบแผนการศึกษา การแต่งต้ังผู้แทนบัณฑิต  
การสอบ การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ การขอจบการศึกษา และการจัดโครงการต่างๆ

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

งานบริหารและธุรการ - ดําเนินการสนับสนุนการบริการ งานสารบรรณ การประสานงาน งานธุรการ 
งานการเจ้าหน้าที่ การฝึกอบรม การจัดสัมมนา การประชุม งานวิเทศสัมพันธ์ 
งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

งานคลังและพัสดุ - ดําเนินการทางด้านการเงิน บัญชี และการบริหารงบประมาณ ควบคุมและ
บริหารเงินทดรองราชการ จัดสรรและควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงิน
รายได้ งานพัสดุดําเนินการลงทะเบียนทรัพย์สิน บํารุงรักษา จัดซื้อ-จัดจ้าง 
แจกจ่าย และจําหน่าย 

งานนโยบายและสารสนเทศ - การจัดทําแผนและนโยบาย จัดทํางบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน จัดเก็บข้อมลู  
เป็นหน่วยข้อมูลสถิติทางการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย ทางด้านหลักสูตร 
อาจารย์และนิสิตและงานสารสนเทศทางการศึกษา การจัดทําบัตรนิสิต  

งานประสานงานวิทยาเขต - ดําเนินการด้านประสานงานการให้บริการแก่นิสิตและอาจารย์ รวมถึง
การดําเนินการขั้นตอนต่างๆ ของงานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยประสานงานระหว่างวิทยาเขตต่าง ๆ กับบัณฑิตวิทยาลัย บางเขน 

 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25525566 
1100

 

 

1.5 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

รายนามผู้บรหิารบณัฑิตวิทยาลัย 
 1.  รศ.ดร.กัญจนา  ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 2.  รศ.ดร.สมหวัง  ขันตยานุวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 3.  รศ.ดร.เพ็ญแข  วันไชยธนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา 
 4.  ผศ.ดร.สุรางค์  เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสมัพันธ์ 
 5.  รศ.ดร.สมชาย  นําประเสริฐชัย รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  
  (14 พ.ค. 55 – 31 ม.ค. 57) 
 6.  ผศ.ดร.สุขมุาล  กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 
  (1 เม.ย. 57 – ปัจจุบัน) 
 7.  ผศ.น.สพ.ดร.สุเจตน์  ช่ืนชม รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 
 8.  นางอัจฉรา  ผ่องอุดม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
 

รายนามคณะกรรมการประกันคุณภาพบณัฑิตวิทยาลยั 
คณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 แต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คําสั่งที่ 2055/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 มีรายนามดังน้ี 
 1.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ปรึกษา 
 2.  รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ ประธานกรรมการ 
 3.  รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา รองประธานกรรมการ 
 4.  รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ รองประธานกรรมการ 
 5.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 
 6.  รองคณบดีวิทยาเขตกําแพงแสน รองประธานกรรมการ 
 7.  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย รองประธานกรรมการ 
 8.  นางลออรตัน์  ไพรสิงห ์ กรรมการ 
 9.  นางสมสุข  นูหาร กรรมการ 
 10.  นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ กรรมการ 
 11.  นายมะนิด  วงษ์คล้าย กรรมการ 
 12.  นางศรีอุษา  ปาละวัธนะกุล กรรมการ 
 13.  นางสาวดารณี  ลกัษณเกียรติ กรรมการ 
 14.  นางโสภา  อินทรุณ กรรมการ 
 15.  นางพูลทรัพย์ โห้เฉื่อย กรรมการ 
 16.  นางสาวจันทิมา  พันธ์นิตย์ กรรมการ 
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 17.  นางจีรนันท์  ธราพร กรรมการ 
 18.  นายพินิจ  เจนกิจณรงค ์ กรรมการ 
 19.  นางสาวสโรชา  สุพรรณพงศ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
 1.  พัฒนา บรหิาร และติดตามการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
 2.  จัดทําเอกสารระบบประกันคุณภาพ และรายงานการประเมินตนเอง 
 

คณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 แต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คําสั่งที่ 2056/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 มีรายนามดังน้ี 
 1.  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย  ประธานคณะทํางาน 
 2.  นางสมสุข  นูหาร  คณะทํางาน 
 3.  นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ  คณะทํางาน 
 4.  นายมะนิด  วงษ์คล้าย  คณะทํางาน 
 5.  นางโสภา  อินทรุณ  คณะทํางาน 
 6.  นางลออรัตน์  ไพรสิงห ์ คณะทํางานและเลขานุการ 
 7. นางสาวสโรชา  สุพรรณพงศ์ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
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1.6 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2556 ท่ีบัณฑิตวิทยาลยัภาคภูมิใจ 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การบริหารจัดการ โดยมีระบบ
และกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพ่ือให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
และรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด ในแต่ละปีการศึกษา มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังตาราง 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2551-2555

ปีการศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผลประเมิน 

บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการประเมิน บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการประเมิน
2551 4.32 4.45 ดี ดี

2552* 2.93 2.85 ดีมาก ดีมาก

2553 4.87 4.72 ดีมาก ดีมาก

2554 4.95 4.79 ดีมาก ดีมาก

2555 4.94 4.86 ดีมาก ดีมาก

หมายเหตุ :  * ปีการศึกษา 2552 เปลี่ยนค่าคะแนนเต็ม จาก 5 คะแนนเป็น 3 คะแนน 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 โดยรองศาสตราจารย์วุฒิชัย 
กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ รองศาสตราจารย์ ดร. 
กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะเป็นหน่วยงานท่ีมีผลงานดีเด่น ประเภทที่ 1 รางวัลระดับดีเย่ียม 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ณ อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้รับรางวัลจากการนําเสนอผลงานเรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้
สามารถทํางานทดแทนกันได้” เข้าประกวดรางวัล “Best KU-KM Awards” โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“KU-KM Day” ครั้งที่ 1 โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณแก่ คุณอัจฉรา ผ่องอุดม หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลระดับดีเย่ียม 
ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมกําพลอดุลวิทย์ 
ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
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 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 4 วิทยาเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัยได้รับทราบถึงข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2556 ตลอดจนช้ีแจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานระดับบัณฑิตศึกษา และ
รับทราบข้อมูลจากทุกวิทยาเขต เพ่ือร่วมกันพิจารณาแนวทางปรับปรุงคุณภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากน้ียังมีรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และบุคลากรที่เก่ียวข้องเข้าร่วม
โครงการด้วย 

 
 การจัดสัมมนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยทุกวิทยาเขต เข้าร่วมงานจํานวนมาก 
ผลการประเมินพบว่า อาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา โดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจากคะแนน X = 3.07 
(ร้อยละ 61.38) เป็น X = 4.25 (ร้อยละ 84.98) หรือเพ่ิมขึ้น 1.18 (ร้อยละ 23.61) 
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 บัณฑิตวิทยาลัยมอบทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2556 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. รังสรรค์ ปิติปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 139 คน เพ่ือสนับสนุนการทําวิจัยประกอบวิทยานิพนธ์ เพ่ือ
การตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับนานาชาติของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยวิจัย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ช้ัน 8 
อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยมอบโล่และรางวัลสําหรับผู้ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและชมเชย ประจําปี
การศึกษา 2555 โดยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ เรืองพานิช นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมอบรางวัล
ผู้สําเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นและนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2555 โดย
รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิต
วิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ช้ัน 8 อาคารสารสนเทศ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย Louisiana State ประจําปี 2556 (Kasetsart 
University-Louisiana State University (Agricultural Center) Internship Program 2013) ซึ่งเป็นโครงการ
แลกเปล่ียนนิสิตระยะส้ัน ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน-วันที่ 31 สิงหาคม 2556 เป็นเวลา 3 เดือน ณ มหาวิทยาลัย 
Louisiana State ประเทศสหรัฐอเมริกา จํานวน 3 ทุนๆ ละ 30,000 บาท โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 3 
คน ได้แก่ นิสิตปริญญาเอก สาขาปฐพีวิทยา นิสิตปริญญาโท สาขาโรคพืช และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร 
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 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Kyoto University ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Double 
Degree Program โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา  
ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดี 7 คณะ ได้แก่ คณะเกษตร คณะเกษตร กําแพงแสน คณะประมง คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ 
Prof. Eiji NAWATA Vice Dean for International Affairs Graduate School of Agriculture, Kyoto University 
ซึ่งโครงการจะจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทร่วมกัน 12 หลักสูตร ในการน้ี คณะผู้ร่วมลงนามร่วมฟังบรรยาย 
รายละเอียดโครงการ Double Degree Program between Kyoto University and Kasetsart University เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2557 ณ อาคารวชิราณุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 

 

 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Joint Research Seminar under Kasetsart 
University-Yamaguchi University (JASSO-SSSV 2013) Student Exchange Program and Kasetsart 
University-Louisiana State University (Agricultural Center) Internship Program (KU-LSU 2013) โดย
นักศึกษาญี่ปุ่น 12 คน และนิสิตไทย 5 คน ที่เข้าร่วมโครงการ JASSO-SSSV 2013 และนิสิตไทย 3 คน ที่เข้าร่วม
โครงการ KU-LSU 2013 ร่วมนําเสนอผลงานวิจัย เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังแนวคิดที่จะนําไปสู่การพัฒนา 
ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ในงานวิจัยให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ในแวดวงการ
วิชาการด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีนิสิตไทย-ญี่ปุ่น นิสิตต่างชาติ คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาจํานวน 59 คน 
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 
 

 บัณฑิตวิทยาลัยนําเสนอโครงการความร่วมมือ New Core to Core Program A. Advanced Research 
Networks โดย Prof. Dr. Mamoru YAMADA ผู้ประสานงานฝ่ายญี่ปุ่น และรองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล 
ผู้ประสานงานฝ่ายไทย เข้าพบคณะผู้บริหารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) เพ่ือย่ืนข้อเสนอโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย ญี่ปุ่น เวียดนาม ลาว อินโดนีเซีย เยอรมนี และอังกฤษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
องค์การส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ (JSPS) ระยะเวลา 5 ปี (1 เมษายน 2557 – 31 มีนาคม 2562) วงเงิน   
ปีละ 20 ล้านเยน (6.5 ล้านบาท/ปี) และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ระยะเวลา 5 ปีๆ ละ 4 ล้านบาท   
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุม พลโทพระยาศัลวิธานนิเทศ อาคาร วช. 2 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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 รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้ประสานงานโครงการ New Core to 
Core Program A. Advanced Research Networks on “Establishment of an international research core for 
new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical 
microbial resources and their utilization)” เดินไปราชการต่างประเทศ ณ มหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น 
ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557 โดยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก Japan Society for the Promotion of Science 
(JSPS) และ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) เพ่ือ 
          1) เย่ียมคารวะ Professor Dr. Masaaki Oka อธิการบดี มหาวิทยาลัย Yamaguchi และเจรจาหารือ
เก่ียวกับนโยบายการสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากJSPS, NRCT, 
Vietnam Ministry of Science and Technology, The National University of Laos, University of Brawijaya 
ประเทศ Indonesia, Beuth University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี และ The University of 
Manchester สหราชอาณาจักร โดยมีผู้ประสานงานจากประเทศสมาชิก 5 ประเทศ เข้าร่วมหารือ ประกอบด้วย 
Professor Dr. Kazunobu Matsushita (General coordinator), Professor Dr. Mamoru Yamada (Japanese 
coordinator), Professor Dr. Kenji Matsui (Japanese Vice-coordinator), Professor Dr. Ing. Peter Gotz 
(German coordinator), Associate Professor Dr. Ngo Thi Phuong Dung (Vietnamese coordinator) และ   
Dr. Ir. Anton Muhibuddin (Indonesian coordinator) 
          2) ประชุมผู้ประสานงานและคณะกรรมการดําเนินงาน เก่ียวกับกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี ของการดําเนินงาน 
          โครงการ New Core to Core Program A. Advanced Research Networks มีระยะเวลาดําเนินงาน 5 ปี 
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 – วันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและกิจกรรมทางวิชาการดังน้ี 

 

การประชุมวิชาการ 2014 2015 2016 2017 2018
Joint Seminar Thailand Thailand  Japan
Satellite Seminar Indonesia Laos/Japan Vietnam Germany Laos
Young Scientist Seminar Japan Japan Japan/Indonesis Japan Japan
Workshop Thailand Thailand  Thailand
FerVAAP Conference  Thailand Thailand 
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1.7 ข้อมูลสถิติ  

1.7.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงนิรายได้ ประจําปี 2556 

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
งบประมาณ
แผ่นดิน 

7,748,900 7,748,900 0 7,099,000 7,099,000 0 7,254,600 7,254,575 25

งบประมาณ
เงินรายได้ 

32,210,874 20,917,862 11,293,012 41,352,089 22,841,712 18,510,377 35,489,101 20,131,801 15,357,300

รวม 39,959,774 28,666,762 11,293,012 48,451,089 29,940,712 18,510,377 42,743,701 27,386,376 15,357,325

 ข้อมูลการเงินและงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556
รายรับท้ังหมดของหน่วยงาน (เงินรายได้+เงินงบประมาณ) 39,959,774 48,451,089 42,743,701

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 790,678 567,073 775,977

ค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน 27,742,565 27,599,385 26,811,584

ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ี และที่ดิน 924,197 2,341,327 574,792

ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ 4,415,693 3,619,689 4,545,081

ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 
(ปีงบประมาณ 2554 ใช้เงินพัฒนาวิชาการ+เงินรายได้) 

545,889 631,656 1,252,178

ค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 
(ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเป็นส่วนหนึ่งของค่าครุภัณฑ์) 

519,196 428,523 159,709

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 11,293,012 18,510,377 15,357,325

สินทรัพย์ถาวร (เงินรายได้+เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินบริจาค) 42,159,643 40,232,139 36,197,681
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 รายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 2555 2556 

1. เงินค่าบํารุงการศึกษา 11,267,626 16,245,801 15,908,410

2. เงินค่าหน่วยกิต 335,498 249,492 180,336

3. เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,613,064 7,996,474 11,666,295

4. เงินจัดสรรโครงการภาคพิเศษ 4,858,948 14,399,725 5,631,877

5. เงินรายได้จากการบริหารงาน 663,171 800,632 1,165,762

6. เงินโครงการพัฒนาวิชาการ 790,678 567,073 775,977

7. เงินรายได้อ่ืน ๆ 681,889 1,092,892 160,444

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 32,210,874 41,352,089 35,489,101
รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)  

1. งบบุคลากร 5,751,103 5,122,246 5,870,679

2. งบดําเนินงาน 10,253,122 9,931,513 9,731,069

3. งบลงทุน 924,197 2,341,327 574,792

4. งบอุดหนุน 3,979,709 2,999,081 3,121,301

5. งบอ่ืนๆ 9,731 2,447,545 833,960

รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 20,917,862 22,841,712 20,131,801

 รายจ่ายจริง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท 
งบประมาณ (บาท)

ร้อยละ 
สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม

รวม 7,254,575 20,131,801 27,386,376 100 26 : 74
-  งบบุคลากร 6,629,000 5,870,679 12,499,679 46 53 : 47

-  งบดําเนินการ 625,575 9,731,069 10,356,644 38 6 : 94

-  งบลงทุน 0 574,792 574,792 2 0 : 100

-  งบอุดหนุน 0 3,121,301 3,121,301 11 0 : 100

-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 0 833,960 833,960 3 0 : 100

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ข้อมูลจากกองแผนงาน)) 
ประมาณการรายรับ จํานวนเงิน (บาท)

-  งบประมาณแผ่นดิน 9,781,500 

-  งบประมาณเงินรายได้ 29,936,243 

รวมทั้งหมด 39,717,743
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ประมาณการรายจ่าย 
งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม
-  งบบุคลากร 9,203,900 8,338,843 17,542,743

-  งบดําเนินการ 577,600 12,600,000 13,177,600

-  งบลงทุน 0 677,400 677,400

-  งบอุดหนุน 0 7,300,000 7,300,000

-  งบรายจ่ายอ่ืนๆ 0 20,000 20,000

-  งบสํารองจ่าย 0 1,000,000 1,000,000

รวมทั้งหมด 9,781,500 29,936,243 39,717,743

1.7.2 จํานวนบุคลากร 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2554 2555 2556

1.  นักวิจัย - - -

2.  บุคลากรทีไ่ด้รับมอบหมายทําวิจัย - - -

3.  บุคลากรสนับสนุนอ่ืน 56 54.5 57.5

4.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมร่วมลาศึกษาต่อ) 56 54.5 57.5

5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - - -

6.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 56 54.5 57.5

หมายเหตุ:  บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน 

- 6 - 9 เดือน คดิเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

หน่วยงาน วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ ชาว
ต่างชาต ิ

รวมท้ังหมด
ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน ชํานาญงาน

พิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการ

พิเศษ 
เช่ียวชาญ เช่ียวชาญ

พิเศษ 
<ตรี ตรี โท <ตรี ตร ี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก<ตรี ตรี โท เอก

สํานักงานเลขานุการ - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 -

งานบริหารและธรุการ 9 - - 1 - - - - - 6 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 10 6 1 -

งานคลังและพสัดุ 1 - - - - - - - - 2 1 - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 3 2 -

งานนโยบายและสารสนเทศ - - - - - - - - - 2 2 - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 3 3 -

งานบริการการศึกษา - - - - - - - - - 11 - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - 11 1 -

งานมาตรฐานการศึกษา 1 - - - - - - - - 3 4 - - - - 1 2 - - - - - - - - - - 1 4 6 -

งานประสานงานวทิยาเขต - - - - - - - - - 3 - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 4 - -

รวม 11 0 0 1 0 0 0 0 0 27 8 0 1 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 32 14 0

 

ลําดับ
ระยะเวลา 
การทํางาน 

คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 
รวม 

<ตรี ตร ี โท เอก
รวม
(คน)

ปฏิบัติงานชํานาญงาน
ชํานาญงาน

พิเศษ 
ปฏิบัติการ ชํานาญการ

ชํานาญ 
การพิเศษ 

เช่ียวชาญ
เช่ียวชาญ
พิเศษ 

1 9 เดือน ขึ้นไป 12 31 14 - 57 10 1 - 36 3 7 - - 57

2 6-9 เดือน - 1 - - 1 1 - - - - - - - 1

3 น้อยกว่า 6 เดือน - - - - - - - - - - - - - -

4 ลาศึกษาต่อ  - - - - - - - - - - - - - -

5 รวมท้ังหมด 12 32 14 0 58 11 1 0 36 3 7 0 0 58

6 ผลรวม (1)*1+(2)*0.5 12 32 14 0 58 11 1 0 36 3 7 0 0 58

 จํานวนบุคลากรทั้งหมด  

ประเภท 
จํานวนบุคลากร (คน) 

ตํ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
ข้าราชการ 1 5 6 - 12
ลูกจ้างประจํา 3 - - - 3
พนักงานงบประมาณ - 5 6 - 11
พนักงานราชการ - 0.5 - - 0.5
พนักงานเงินรายได้ 8 20 2 - 30
ลูกจ้างชั่วคราว - 1 - - 1

รวม 12 31.5 14 - 57.5
แรงงาน เช่น พนักงานทําความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

- - - - -

หมายเหตุ:  จํานวนนับบุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับที่มีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 
 -  ต้ังแต่ 9 เดือนขึ้นไป  คิดเป็น 1 คน   
 -  6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   
 -  น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
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 จํานวนบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2556 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

หน่วยงาน จํานวนบุคลากรท่ี 
เข้าร่วมพัฒนาตนเอง 

(ไม่นับซํ้า) 

จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมพัฒนาตนเอง จําแนกตามประเภท
ประชุม/สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ

สํานักงานเลขานกุาร 2 2 1 1 -

งานบริหารและธุรการ 17 17 3 4 -

งานคลังและพัสดุ 6 6 3 2 -

งานนโยบายและสารสนเทศ 6 6 5 3 -

งานบริการการศกึษา 12 12 1 3 -

งานมาตรฐานการศึกษา 11 11 - 3 -

งานประสานงานวิทยาเขต 4 4 1 - -

รวม 58 58 14 16 0
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 ข้อมูลประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน 
หน่วย : โครงการ 

รายการ จํานวน
1.  โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร 1

2.  โครงการเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 1

3.  ประชุม/สมัมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน ส่วนกลาง  21
 3.1 โครงการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ “การดําเนินการเตรียมความพร้อมต่อ

สภาวะวิกฤติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 
3.2 กบข.สมาชิกสัญจรสมัพันธ์ ปี 2556
3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการการทํางานในระบบ ERP
3.4 อบรมโปรแกรม Oracle Database
3.5 โครงการสัมมนา ร่างกายแข็งแรง จิตเบิกบาน ทํางานอย่างมีความสุข
3.6 โครงการจดัการความรู้เชิงปฏิบัติการ การป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสูง
3.7 บรรยายการจัดการความรู้งานบุคคล เพ่ือปฏิบัติงานทดแทนกัน
3.8 ประชุมการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ืองานประกันคุณภาพ
3.9 ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัย 
3.10 โครงการสัมมนา การกํากับติดตามการทํางานในระบบ ERP ปีงบประมาณ 2557 
3.11 อบรมแผนกลยุทธ์องค์กร และการจัดการความรู้ในงาน
3.12 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะด้านสําหรับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่

ให้บริการนิสิตต่างชาติ 
3.13 อบรมทักษะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
3.14 สัมมนาการเตรียมงบการเงินประจําปี 2556
3.15 โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 2 เรื่อง “เปิดมุมมอง สะท้อนผลงานวิจัยที่ดี
       ควรเป็นอย่างไร” 
3.16 อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
       ประจําปีการศึกษา 2556 
3.17 อบรมการเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในยุค Social Media
3.18 อบรมทักษะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2
3.19  การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและการเช่ือมโยงข้อมูล
 สําหรับงานประกันคุณภาพ 
3.20 ศึกษาดูงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณ์
3.21 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนหนังสือราชการ”

รวม  23
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1.7.3 งานบรกิารวิชาการ (เนน้การบริการสังคม การเพิม่ประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชน
ท่ีสนับสนุน
โครงการ 

จํานวนครั้งท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง

ภายใน ภายนอก 

จากฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ   
1. โครงการพัฒนาวิชาการ “โครงการจัดทํารูปเล่ม

วิทยานิพนธ์และบันทึกข้อมูลวิทยานิพนธ์ลงแผ่นซีดี”
คณบดี โครงการ

พัฒนาวิชาการ 
ตลอดปี - 3,898,865

รวม ตลอดปี 0 3,898,865
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ   
1. 

 
โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

  

 
 
1.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
(The Graduate Student English Conversation 
Classes) 

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

4 - -

 1.2 การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทาง
วิชาการ (Workshop on English Academic 
Writing) 

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

2 - -

 1.3 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการเตรียมความ
พร้อมการสอบข้อเขียน (English Grammar and 
Examination Preparation) 

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน 

งานประสาน
งานวิทยาเขต

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

 2.1 English Grammar Classes   
 2.2 English Conversation Classes   

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

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

4. การให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

161 - -
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้า
โครงการ 

ชื่อแหล่งทุน 
ภาครัฐ/เอกชน
ท่ีสนับสนุน
โครงการ 

จํานวนครั้งท่ี
ให้บริการ 

รายรับจริง

ภายใน ภายนอก 

ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสํานักงานบริการวิชาการ   
5. โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้า

สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

6. โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ  
"Brown Bag Seminar" 

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

7. วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “โครงการฝึกฝนทักษะ
การสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ How to deliver a 
seminar in English effectively”  
ณ คณะสิ่งแวดล้อม 

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

8. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Joint Research 
Seminar under Kasetsart University-
Yamaguchi University (JASSO-SSSV 2013)  
Student Exchange Program and Kasetsart 
University-Louisiana State University 
(Agricultural Center) Internship Program 

หัวหน้า
สํานักงาน
เลขานุการ 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

9. โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาท่ีมีผลการศึกษาดีเด่น ประจําปีการศึกษา 
2555 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

10. โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ 
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ 
สายวิทยาศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์สังคม 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

11. โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์  
ประจําปีการศึกษา 2556 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

2 - -

12. โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจําปีการศึกษา 
2555 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

13. โครงการผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น  
ประจําปีการศึกษา 2555 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

14. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบตรวจสอบความเป็น
ต้นฉบับของเอกสารอัตโนมัติ (Anti Kobpae) 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

1 - -

รวม 181 0 0
รวมทั้งสิ้น 181 0 3,898,865
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556
จํานวนโครงการบริการวิชาการ  22 20  15

จํานวนคนที่ได้รับบริการ  2,427 1,457  2,474

งบประมาณที่ได้รับ (บาท)  4,747,987 3,886,620   4,673,685

มูลค่า (บาท)  4,415,693 3,619,689   4,545,081

1.7.4 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2554 2555 2556
จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

- - -

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ (ไม่นับซํ้า) 

- - -

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ
ระดับนานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

- - -

จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ (ไม่นับซํ้า) 

- - -

- ด้านการวิจัย - - -

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - -

- ด้านอ่ืนๆ - - -

จํานวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับ
นานาชาติ (ไม่นับซํ้า) 

- - -

- ด้านการวิจัย - - -

- ด้านศิลปวัฒนธรรม - - -

- ด้านอ่ืนๆ - - -

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพท้ังในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

57 60 58

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพในประเทศ 

57 60 58

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
วิชาชีพต่างประเทศ 

0 0 0
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รายการ ปีการศึกษา 
2554 2555 2556

คะแนนประเมินผลการบริหารงานของผู้บริหารแบบออนไลน์  

- โดยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 4.28 4.34 4.56

- โดยนิสิต 3.93 3.81 4.16

คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
(คะแนนเต็ม 5) หากไม่มีให้ใส่ (NA) 

 

- โดยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 4.29 4.27 4.41

- โดยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 4.15 4.27 4.37

คะแนนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
(คณบดี ผู้อํานวยการสถาบัน และผู้อํานวยการสํานัก)  
(คะแนนเต็ม 5) หากไม่มีให้ใส่ (NA) 

- 4.92 4.80

1.7.5  ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสาํเรจ็ 3 อันดับแรก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน

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

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

2555 1. รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
 รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 

2556 1. รางวัล “Best KU-KM Awards” โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ “KU-KM Day” ครั้งที่ 1
 รางวัลระดับดีเย่ียม ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
2. รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7  
 รางวัลระดับดีเย่ียม ประเภทหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น 
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1.7.6  นสิิต 

 จํานวนนิสิตทั้งหมดปัจจุบัน (เปรียบเทียบ 3 ปี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ประกาศนียบัตรบณัฑิต(รวม) - 27 27 - 27 27  - 47 47
- หลักสูตรภาษาไทย - 27 27 - 27 27  - 47 47

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - -  - 47 47

ปริญญาโท (รวม) 3,894 5,862 9,756 4,024 5,552 9,576 4,277 5,456 9,733
- หลักสูตรภาษาไทย 3,863 5,739 9,602 3,987 5,367 9,354 4,228 5,269 9,497

- หลักสูตรนานาชาติ 31 123 154 37 185 222 49 187 236

ปริญญาเอก (รวม) 1,350 412 1,762 1,442 450 1,892 1,465 451 1,916
- หลักสูตรภาษาไทย 1,253 396 1,649 1,338 430 1,768 1,360 429 1,789

- หลักสูตรนานาชาติ 97 16 113 104 20 124 105 22 127

รวมทั้งหมดทุกระดับ 5,244 6,301 11,545 5,466 6,029 11,495 5,742 5,954 11,696
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 5,116 6,162 11,278 5,325 5,824 11,149 5,588 5,745 11,333

- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 128 139 267 141 205 346 154 209 363

 จํานวนนิสิตใหม่ (เปรียบเทียบ 3 ปี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ประกาศนียบัตรบณัฑิต(รวม) - 27 27 - 27 27 -  47 47
- หลักสูตรภาษาไทย - 27 27 - 27 27 -  47 47

- หลักสูตรนานาชาติ - - - - - - - - -

ปริญญาโท (รวม) 1,142 2,206 3,348 1,208 2,119 3,327 1,313 1,964 3,277
- หลักสูตรภาษาไทย 1,125 2,160 3,285 1,192 2,043 3,235 1,296 1,903 3,199

- หลักสูตรนานาชาติ 17 46 63 16 76 92 17 61 78

ปริญญาเอก (รวม) 252 58 310 270 87 357 210 62 272
- หลักสูตรภาษาไทย 226 58 284 246 80 326 196 57 253

- หลักสูตรนานาชาติ 26 - 26 24 7 31 14 5 19

รวมทั้งหมดทุกระดับ 1,394 2,291 3,685 1,478 2,233 3,711 1,523 2,073 3,596
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 1,351 2,245 3,596 1,438 2,150 3,588 1,492 2,007 3,499

- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 43 46 89 40 83 123 31 66 97

หมายเหตุ : - อ้างอิงจากการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2554, 2555 และ 2556 
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 จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา (เปรียบเทียบ 3 ปี) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลักสูตร 
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม
ประกาศนียบัตรบณัฑิต(รวม)  - 30 30 - 26 26 104 36 140
- หลักสูตรภาษาไทย -  30 30 - 26 26 86 36 122

- หลักสูตรนานาชาติ -  -  - - - - 18 - 18

ปริญญาโท (รวม) 790 2,192 2,982 894 1,805 2,699 511 1,285 1,796
- หลักสูตรภาษาไทย 782 2,154 2,936 888 1,779 2,667 507 1,233 1,740

- หลักสูตรนานาชาติ 8 38 46 6 26 32 4 52 56

ปริญญาเอก (รวม) 104 26 130 124 44 168 - 47 47
- หลักสูตรภาษาไทย 97 23 120 111 44 155 - 47 47

- หลักสูตรนานาชาติ 7 3 10 13 - 13 - - -

รวมทั้งหมดทุกระดับ 894 2,248 3,142 1,018 1,875 2,893 615 1,368 1,983
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 879 2,207 3,086 999 1,849 2,848 593 1,316 1,909

- รวมหลักสูตรนานาชาต ิ 15 41 56 19 26 45 22 52 74

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันที ่16 มิถุนายน 2557  
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1.7.7.  หลักสตูรและโครงการภาคพิเศษ ระดับบณัฑิตศึกษา 

 หลักสูตร 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
ประกาศนียบตัรบัณฑิต (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 
- หลักสูตรนานาชาติ 

1
1 
- 

1
1 
- 

1
1 
- 

ปริญญาโท (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 
- หลักสูตรนานาชาติ 

160
144 
16 

166
150 
16 

170
153 
17 

ปริญญาเอก (รวม) 
- หลักสูตรภาษาไทย 
- หลักสูตรนานาชาติ 

81
70 
11 

83
72 
11 

87
74 
13 

รวมทั้งหมดทกุระดับ 
- รวมหลักสูตรภาษาไทย 
- รวมหลักสูตรนานาชาติ 

242
215 
27 

250
223 
27 

258
228 
30 

 โครงการภาคพิเศษ 

โครงการ ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556
ประกาศนียบตัรบัณฑิต (รวม) 
- โครงการภาคภาษาไทย 
- โครงการนานาชาติ 

1
1 
- 

1
1 
- 

1
1 
- 

ปริญญาโท (รวม) 
- โครงการภาคภาษาไทย 
- โครงการนานาชาติ 

83
74 
9 

86
77 
9 

89
79 
10 

ปริญญาเอก (รวม) 
- โครงการภาคภาษาไทย 
- โครงการนานาชาติ 

18
14 
4 

20
16 
4 

20
16 
4 

รวมทั้งหมดทกุระดับ 
- รวมโครงการภาคภาษาไทย 
- รวมโครงการนานาชาติ 

102
89 
13 

107
94 
13 

110
96 
14 

หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤษภาคม 2557 
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1.7.8  การตีพิมพ์ผลงานวิทยานพินธ ์

บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัดที่ 4.1.4 ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์
ปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอก
ทั้งหมด ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ตามปีงบประมาณ และตัวบ่งช้ีที่ 3 ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ทั้งหมด และตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจํานวน
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
ตามปีการศึกษา ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังน้ี 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(หน่วย : ครั้ง) 

รายการ ปีงบประมาณ/ปีการศึกษา
2554 2555 2556

การตีพิมพเ์ผยแพร่ตามเกณฑ์ ก.พ.ร.  
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 149  158 197
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 446  362 467
เสนอในที่ประชุมระดับนานาชาติ 86  112 120
เสนอในที่ประชุมระดับชาติ 529  497 634

รวมทั้งหมด 1,210  1,129 1,418
ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรือเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 97.58  99.30 99.44
คะแนนท่ีได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ร้อยละ 67.50) 5.00  5.00 5.00
การตีพิมพเ์ผยแพร่ตามเกณฑ์ สมศ.  
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ร้อยละ) 

20.71 22.93 35.24

คะแนนท่ีได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ร้อยละ 25) 4.14 4.59 5.00
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ (ร้อยละ) 

70.19 65.77 112.75

คะแนนท่ีได้จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (ร้อยละ 50) 5.00 5.00 5.00
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1.7.9  การขึน้ทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ระเบียบว่าด้วยอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556  ได้แบ่งอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
 1.  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์ประจํา หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่มหาวิทยาลัย
แต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในหลักสูตรสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.  อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่เป็นอาจารย์พิเศษ หมายถึง อาจารย์ประจําที่ขึ้นทะเบียนต่างสาขาวิชา หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะ ที่คณบดีแต่งต้ังให้ทําหน้าที่เก่ียวกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา            
ในปีการศึกษา 2556 ( 1 มิ.ย. 2556 - 31 พ.ค. 2557) มีอาจารย์ที่ขึ้นทะเบียนอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประเภท
อาจารย์ประจํา จํานวน 96 คน และประเภทอาจารย์พิเศษ จํานวน 195 คน รวมทั้งสิ้น 291 คน  
(นับตามจํานวนที่ขึ้นทะเบียน/สาขาวิชา) ดังตาราง 

 จํานวนและประเภทของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียน ในปีการศึกษา 2556                
จําแนกตามรายเดือนและวิทยาเขต 

หน่วย : คน 
     วิทยาเขต 

 
เดือน/พ.ศ. 

อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ 
รวมทั้งสิ้นบางเขน กําแพงแสน ศรีราชา สกลนคร สถาบัน

สมทบ 
รวม บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา สกลนคร สถาบัน

สมทบ 
รวม

มิถุนายน 2556 5 3 - - - 8 13 1 - - - 14 22
กรกฎาคม 2556 9 - 4 - - 13 26 2 - - - 28 41
สิงหาคม 2556 4 9 - - - 13 12 21 - - - 33 46
กันยายน 2556 5 1 - 1 - 7 10 - - 1 - 11 18
ตุลาคม 2556 4 1 1 - - 6 13 2 - - - 15 21
พฤศจิกายน 2556 6 - - - - 6 14 1 - - - 15 21
ธันวาคม 2556 1 - - 3 - 4 4 1 - - - 5 9
มกราคม 2557 10 5 - 4 - 19 16 - - - - 16 35
กุมภาพันธ์ 2557 1 - - - - 1 10 4 - - - 14 15
มีนาคม 2557 5 1 2 - - 8 15 1 - - 4 20 28
เมษายน 2557 2 1 - - 1 4 19 - - - - 19 23
พฤษภาคม 2557 3 - 1 3 - 7 5 - - - - 5 12

รวมทั้งสิ้น 55 21 8 11 1 96 157 33 - 1 4 195 291

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25525566 
3322

 

 

 ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอาจารย์บัณฑิตประเภทอาจารย์ประจํา จํานวน 
1,684 คน และประเภทอาจารย์พิเศษ จํานวน 5,588 คน รวมทั้งสิ้น 7,272 คน ดังตาราง 

 ข้อมูลอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ประเภทอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ จําแนกตามคณะและวิทยาเขต   
  หน่วย : คน 

     วิทยาเขต 
 
 
 

คณะ 

อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ 
รวมทัง้สิน้บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา สกลนคร สถาบัน

สมทบ 
รวม บางเขน กําแพงแสน ศรีราชา สกลนคร สถาบัน

สมทบ 
รวม

โครงการสหวิทยาการ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

- 1 - - - 1 110 37 - - - 147 148

คณะเกษตร 121 114 - - - 235 787 243 - - - 1,030 1,265
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
และอุตสาหกรรมเกษตร 

- - - 23 - 23 - - - 7 - 7 30

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 6 - - - - 6 3- - - - - 3 6
คณะบริหารธุรกิจ 57 - - 8 - 65 114 - - 6 - 120 185
คณะประมง 61 - - - - 61 233 - - - - 233 294
คณะมนุษยศาสตร์ 61 - - - - 61 119 - - - - 119 180
คณะวนศาสตร์ 65 - - - - 65 283 - - - - 283 348
คณะวิทยาการจัดการ - - 19 - - 19 - - 3 - - 3 22
คณะวิทยาศาสตร์ 237 - - - - 237 857 - - - 857 1,094
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา - 15 - - - 15 - 52 - - - 52 67
คณะวิทยาศาสตร์ 
และวิศวกรรมศาสตร์ 

- - - 6 - 6 - - - - - - 6

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 256 43 27 - - 326 789 37 5 - - 831 1,157
คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 

- 70 - - - 70 - 111 - - - 111 181

คณะศึกษาศาสตร์ 102 - - - - 102 411 - - - - 411 513
คณะศึกษาศาสตร์ 
และพัฒนศาสตร์ 

- 26 - - - 26 1 36 - - - 37 63

คณะเศรษฐศาสตร์ 79 - 2 - - 81 294 - 3 - - 297 378
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25 - - - - 25 65 - - - - 65 90
คณะสาธารณสุขศาสตร์ - - - 3 - 3 - - - 1- - 1 4
คณะสังคมศาสตร์ 44 - - - - 44 433 - - - - 433 477
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 53 34 - - - 87 97 28 - - - 125 212
คณะส่ิงแวดล้อม 20 - - - - 20 112 - - - - 112 132
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 90 - - - - 90 297 - - - - 297 387
วิทยาลัยพยาบาล 
บรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ 

- - - - 16 16 - - - - 13 13 29

รวมทั้งสิ้น 1,277 303 48 40 16 1,684 5,005 544 11 14 13 5,588 7,272
 

หมายเหตุ : - อาจารย์บัณฑิตประเภทอาจารย์พิเศษ สามารถขึ้นทะเบียนได้มากกว่า 1 สาขาวิชา 
 - ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 
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1.7.10  ทุนอุดหนุนการศึกษาและวิจัย    
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยการจัดหาทุนอุดหนุนการศึกษา

และทุนค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ใน  
ปีการศึกษา 2556 มีดังน้ี 

ชื่อทุน 
ปี 2555 ปี 2556

จํานวนทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

แหล่งทุนภายใน  

1. ทุนผู้ช่วยสอน (ภาคต้น-ภาคปลาย) 70 564,000  101  840,000

2. ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยประเภทวิทยานิพนธ์ 58 770,000  60  740,000

3. ทุนสนับสนุนงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
   เพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 81  15,300,000 - - 

4. ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือการตีพิมพ์ผลงาน 
 ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

- -  67  13,900,000 

5. ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ เพ่ือการตีพิมพ์ 
 ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สําหรับนิสิต 
 ท่ีส่งโครงการวิทยานิพนธ์แล้ว 

- -  12  950,000 

6. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สําหรับนิสิตต่างชาติ - -  8  2,016,000

แหล่งทุนภายนอก   

7. ทุนสมาคมราชกรีฑาสโมสร 6 72,000  6  81,000

8. ทุนสํานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ   
 (สวทช.) 

 10  3,594,000  6  2,358,000 

9. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา (วช.) 36 4,721,100  18  2,995,300

10. ทุนอุดหนุนการวิจัย สํานักงานนโยบายและแผน 
 พลังงาน (สนพ.) 

 12  1,287,840  5  408,900 

11. ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก 
 สถาบันวิจัยแสงและซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

 1  832,000 - - 

12. ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ือ 
 อุตสาหกรรม (พวอ.) จากสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
 การวิจัย (สกว.) 

- -  11  17,606,000 

รวม  274  27,140,940  294 41,895,200 
หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2557 
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1.7.11  ทุนสนับสนนุการนาํเสนอผลงานวิจัย  
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการสนับสนุนให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และส่งเสริมให้คณาจารย์ระดับ

บัณฑิตศึกษา มีการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ 
และมีการกระตุ้นให้มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยการตีพิมพ์ผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากแหล่งเงินทุนในปีการศึกษา 2556 มีดังน้ี 

ชื่อทุน 
ปี 2555 ปี 2556

จํานวนทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวนทุน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
    ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

123 986,511  111  940,360

2. ทุนสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า
    ของคณาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 

65 650,000  50  500,000

3. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
    ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

11 220,000  4  80,000

รวม 199 1,856,511  165  1,520,360
หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2557 

1.7.12  ความพึงพอใจในการบริการ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อ      
การให้บริการการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย จากกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) ซึ่งในปีการศึกษา 
2556 พบว่า มีระดับความพึงพอใจร้อยละ 96.11 

 ความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต่อการให้บริการการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย  
จากกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) 

ปีการศึกษา ร้อยละ 
2554 95.21 

2555 95.54 

2556 96.11 

หมายเหตุ : -  ข้อมูล ณ วันที ่30 พฤษภาคม 2557 
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1.7.13  บริการนิสิต  
 การรับคําร้อง วิทยาเขตบางเขน 

หน่วย : รายการ 

เดือน/ปี คําร้องท่ัวไป ใบคะแนน/ แต่งตั้งคณะ แผนการเรียน สอบประมวล โครงการ สอบสมัภาษณ์ ตรวจ รวม
หนังสือรบัรอง กรรมการ ความรู้ วทิยานพินธ์ ขั้นสุดท้าย วพ. 01, 02

มิ.ย. 2556 1,547 994 565 368 147 160 35 155 3,971
ก.ค. 2556 881 741 551 292 164 167 65 80 2,941
ส.ค. 2556 535 312 347 249 180 201 114 100 2,038
ก.ย. 2556 455 196 514 310 167 226 414 238 2,520
ต.ค. 2556 851 218 363 284 279 538 72 798 3,403
พ.ย. 2556 1047 368 440 282 281 349 86 210 3,063
ธ.ค. 2556 673 246 249 202 230 356 77 167 2,200
ม.ค. 2557 391 201 232 191 336 193 163 179 1,886
ก.พ. 2557 501 224 298 245 374 232 420 202 2,496
มี.ค. 2557 701 255 286 183 642 139 295 872 3,373
เม.ย. 2557 500 330 219 108 443 121 618 585 2,924
พ.ค. 2557 563 523 190 80 383 143 262 1189 3,333
รวม 8,645 4,608 4,254 2,794 3,626 2,825 2,621 4,775 34,148
หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557  

 การติดตามคําร้อง วิทยาเขตบางเขน 
หน่วย : รายการ 

เดือน/ปี คําร้องท่ัวไป ใบคะแนน/ แต่งต้ังคณะ แผนการเรียน สอบประมวล โครงการ สอบสมัภาษณ์ ตรวจ รวม
หนังสือรบัรอง กรรมการ ความรู้ วิทยานิพนธ์ ข้ันสุดท้าย วพ. 01, 02

มิ.ย. 2556 1,450 656 403 217 130 159 38 383 3,436
ก.ค. 2556 800 800 486 325 133 166 46 57 2,813
ส.ค. 2556 500 259 408 214 155 176 72 88 1,872
ก.ย. 2556 450 177 375 143 145 229 332 149 2,000
ต.ค. 2556 800 179 327 354 142 464 72 613 2,951
พ.ย. 2556 1000 288 388 207 185 332 69 247 2,716
ธ.ค. 2556 600 236 245 153 200 295 62 121 1,912
ม.ค. 2557 350 174 225 154 229 212 111 137 1,592
ก.พ. 2557 450 202 192 144 219 239 339 156 1,941
มี.ค. 2557 650 199 294 209 249 157 216 613 2,587
เม.ย. 2557 450 172 215 145 147 117 501 506 2,253
พ.ค. 2557 560 523 154 58 246 133 218 932 2,824
รวม 8,060 3,865 3,712 2,323 2,180 2,679 2,076 4,002 28,897
หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2557 
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 การรับคําร้อง วิทยาเขตกําแพงแสน 

หน่วย : รายการ 

เดือน/ปี คําร้องท่ัวไป ใบคะแนน/ แต่งต้ังคณะ แผนการเรียน สอบประมวล โครงการ สอบสัมภาษณ์ ตรวจ รวม
หนังสือรับรอง กรรมการ ความรู้ วิทยานิพนธ์ ข้ันสุดท้าย วพ. 01, 02

มิ.ย. 2556 180 111 56 33 31 22 5 4 442
ก.ค. 2556 113 90 30 21 35 16 5 7 317
ส.ค. 2556 61 45 21 20 32 16 9 4 208
ก.ย. 2556 36 32 69 70 30 29 54 4 324
ต.ค. 2556 160 39 24 26 94 47 1 55 446
พ.ย. 2556 84 65 48 23 44 20 10 6 300
ธ.ค. 2556 97 65 22 14 26 19 13 14 270
ม.ค. 2557 74 48 28 7 19 6 24 9 215
ก.พ. 2557 76 58 41 17 44 30 38 30 334
มี.ค. 2557 81 59 21 15 31 13 17 43 280
เม.ย. 2557 58 37 27 10 15 8 48 20 223
พ.ค. 2557* 50 36 3 0 13 1 9 24 136
รวม 1070 685 390 256 414 227 233 220 3,495
หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557  

 

 การติดตามคําร้อง วิทยาเขตกําแพงแสน 

หน่วย : รายการ 

เดือน/ปี คําร้องท่ัวไป ใบคะแนน/ แต่งต้ังคณะ แผนการเรียน สอบประมวล โครงการ สอบสัมภาษณ์ ตรวจ รวม
หนังสือรับรอง กรรมการ ความรู้ วิทยานิพนธ์ ข้ันสุดท้าย วพ. 01, 02

มิ.ย. 2556 172 100 54 32 31 20 5 4 418
ก.ค. 2556 100 85 29 20 35 15 5 7 296
ส.ค. 2556 60 42 21 20 32 16 9 4 204
ก.ย. 2556 35 32 67 65 30 28 54 4 315
ต.ค. 2556 148 37 22 25 94 45 1 55 427
พ.ย. 2556 80 62 48 23 44 20 10 6 293
ธ.ค. 2556 90 60 22 13 26 19 13 14 257
ม.ค. 2557 69 45 26 7 19 6 24 9 205
ก.พ. 2557 70 56 41 17 44 28 38 30 324
มี.ค. 2557 76 54 21 15 31 13 17 43 270
เม.ย. 2557 52 37 25 9 15 8 48 20 214
พ.ค. 2557* 48 34 3 0 13 3 8 24 133
รวม 1000 644 379 246 414 221 232 220 3,356
หมายเหตุ : - ข้อมูล ณ วันท่ี 15 พฤษภาคม 2557 
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1.7.14  บริหารและธุรการ 

 สารบรรณ 

รายการ จํานวน
หนังสือรับเข้า  16,272 เรื่อง

หนังสือส่งออก  9,827 เรื่อง

คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย      2,256 เรื่อง

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  147 เรื่อง

รับเล่มวิทยานิพนธ์  8,255 เล่ม

รับซีดีวิทยานิพนธ์  13,006 แผ่น

ส่งเล่มวิทยานิพนธ์  4,340 เล่ม

ส่งซีดีวิทยานิพนธ์  8,672 แผ่น

 การเจ้าหน้าที่ 

หน่วย : ครั้ง 

รายการ จํานวน
การสรรหา  บรรจุ  บุคลากร  5

การจัดทําแฟ้มประวัติบุคลากร  58

ดําเนินการด้านประกันสังคมของพนักงานเงินรายได้และลูกจา้งช่ัวคราว  4

ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา                                                               15

จัดทําข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจํา  2

จัดทําข้อมูลการเลื่อนค่าจ้างพนักงาน/ลูกจ้างช่ัวคราว  1

ขอความเห็นชอบการจ้างพนักงานเงินรายได้  2

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน/ต่อสัญญาจ้างพนักงาน  5

ร่าง/พิมพ์บันทึก/เอกสารต่างๆ ส่งหน่วยงานภายใน-ภายนอก                                      190

ตรวจสอบวันลา   เก็บเอกสารใบลาเข้าแฟ้ม                                                           260

สรุปส่งบัญชีงบเดือนของบุคลากรให้มหาวิทยาลัย  1
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 ยานพาหนะและอาคารสถานที่ 
หน่วย : ครั้ง 

รายการ จํานวน
การใช้ห้องประชุมอาคารสารสนเทศ  220
การให้เช่าห้องประชุม  5
การใช้รถยนต์ภายในมหาวิทยาลัย  201
การใช้รถยนต์ภายนอกมหาวิทยาลัย  350

รวม  776

 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
หน่วย : ครั้ง/ปี 

รายการ จํานวน
วิทยาเขตบางเขน 22
1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (9 มิถุนายน, 31 ตุลาคม 2556)
2. โครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม ้มก. (29 มิถุนายน 2556)
3. พิธีถวายพระพรชัยมงคล ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ฯ (4 กรกฎาคม 2556) 
4. พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (26 กรกฎาคม 2556) 
5. พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (1-5 สิงหาคม 2556)
6. พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสริิกิต์ิฯ (9 สิงหาคม 2556) 
7. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 (10 ตุลาคม 2556)
8. โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (21-24 พฤศจิกายน 2556)
9. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
   เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (3 ธันวาคม 2556) 
10. งานบําเพ็ญพระกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
      สกลมหาสังฆปริณายก (18 ธันวาคม 2556) 
11. กิจกรรม 7 ส. เน่ืองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2557 (26 ธันวาคม 2556) 
12. งานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2 กุมภาพันธ์ 2557)
13. พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน 2557) 
14. โครงการบัณฑิตวิทยาลัยรวมใจ รักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ (3 เมษายน 2557)
15. งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในร้ัวนนทรี (11 เมษายน 2557)
16. โครงการเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 (6 ครั้ง)
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หน่วย : ครั้ง/ปี 

รายการ จํานวน
วิทยาเขตกําแพงแสน 13
1. กิจกรรมพิธีหล่อเทียนจํานําพรรษา (10 กรกฎาคม 2556)
2. กิจกรรมงานปลูกข้าววันแม่ (9 สิงหาคม 2556)
3. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (31 สิงหาคม 2556) 
4. กิจกรรมวันเกษียณอายุราชการ (24 กันยายน 2556)
5. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถานีวิจัยประมงกําแพงแสน (1 ตุลาคม 2556)
6. กิจกรรมพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
    (1 พฤศจิกายน 2556)

 

7. กิจกรรมกฐนิสามัคคีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (10 พฤศจิกายน 2556)
8. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (12 พฤศจิกายน 2556)
9. กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาวันสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี (30 พฤศจิกายน 2556) 
10. กิจกรรมพิธีเปิดงานเกษตรกําแพงแสน (1 ธันวาคม 2556)
11. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนพรรษา  
     5 ธันวามหาราช (5 ธันวาคม 2556) 

 

12. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กําแพงแสน (18 มีนาคม 2557)
13. กิจกรรมสบืสานประเพณีสงกรานต์ (4 เมษายน 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25525566 
4400

 

 

 วิเทศสัมพันธ์ 

รายการ จํานวน
1. โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

 1.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
(The Graduate Student English Conversation Classes) 

4 ครั้ง

 1.2 การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ 
(Workshop on English Academic Writing) 

2 ครั้ง

 1.3 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อมการสอบข้อเขียน 
(English Grammar and Examination Preparation) 

1 ครั้ง

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

1 ครั้ง

 2.1 English Grammar Classes  
 2.2 English Conversation Classes  

3. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบภาษาอังกฤษแบบปากเปล่า
สําหรับนิสิตระดับปริญญาเอก  
(English Oral Exam Practice for Doctoral Degree Students) 

1 ครั้ง

4. การให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 161 ครั้ง

5. โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 1 ครั้ง

6. โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ "Brown Bag Seminar" 1 ครั้ง

7. วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “โครงการฝึกฝนทักษะการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
How to deliver a seminar in English effectively” ณ คณะสิ่งแวดล้อม 

1 ครั้ง

8. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Joint Research Seminar under Kasetsart 
University-Yamaguchi University (JASSO-SSSV 2013)  Student 
Exchange Program and Kasetsart University-Louisiana State 
University (Agricultural Center) Internship Program 

1 ครั้ง
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 ประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศกึษา 

รายการ จํานวน
1. ใหข้้อมูลนิสติทางโทรศัพท์และหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  28,175 ครั้ง

2. ตอบข้อซักถามผ่านทาง Web board และ Web mail จาก www.grad.ku.ac.th  
    และ facebook บัณฑิตวิทยาลัย 

 1,970 ครั้ง

3. จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
- ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย  
- สูจิบัตรวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 

    - โปสเตอร์การรับสมัคร ปี 2557 
    - คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2556 

- โครงการประกวดแบบตราสัญลักษณ ์ครบรอบ 48 ปี 

 
 12 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 2 ครั้ง  

4. จัดบอร์ดและโต๊ะประชาสัมพันธ์ 
    - รับสมัครภาคต้น ปี 2557 
    - รับสมัครภาคต้น รอบ 2 ปี 2557 
    - รับสมัครภาคปลาย ปี 2557 
    - บอร์ดแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2555 

  
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 

5. จัดทําป้ายโฟม ป้ายต้อนรับ ป้ายไฟว่ิง ประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LCD TV  
    ป้าย LED มก. 

 70 ครั้ง 

6. จัดทําไฟล์ประชาสัมพันธ์ลง www.grad.ku.ac.th banner และ www.ku.ac.th  48 ครั้ง

7. ถ่ายภาพและนําภาพข่าวกิจกรรมลง www.grad.ku.ac.th  156 ครั้ง

8. จัดทําสิ่งพิมพ์ เช่น ข่าว หนังสือ คู่มือ ใบปลิว
   - ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย 
    - โครงการ LSU  
    - อบรมการเขยีนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
   - รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์/รางวัลเกียรติยศแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษา 
      ดีเด่น/รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ 
    - รายงานประจําปี 2555 
   - รายงานประจําปี 2556 
   - คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2556 
    - สูจิบัตรวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 
    - โปสเตอร์การรับสมัคร ปี 2557 
    - สูจิบัตรทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2555 
   - โครงการประกวดแบบตราสัญลักษณ ์ครบรอบ 48 ปี 

 
 12 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 2 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
  
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 1 ครั้ง 
 2 ครั้ง 
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รายการ จํานวน
9. ประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ (หนังสือพิมพ์, สถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ) 
 - รับสมัครภาคต้น ปีการศึกษา 2557 
   - รับสมัครรอบ 2 ภาคต้น ปีการศึกษา  2557 
   - รับสมัครภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 

 3 ครั้ง

10. จัดทําสคริปต์/พิธีกร  9 ครั้ง

11. จัดทํานิทรรศการทางการศึกษา 
 - งานปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์ 
     - งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     - งานประชุมวิชาการ The 2nd ASEAN Plus Three Graduate Reserch   
        Congress มหาวิทยาลัยมหิดล 
     - งานปัจฉมินิเทศ ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     - โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 
       มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 5 ครั้ง

1.7.15  พสัดุ 
หน่วย : รายการ 

รายการ จํานวน
1. จัดซื้อ/จัดจ้าง ออกใบสั่งซื้อ/ออกใบสั่งจ้าง / จัดทําเอกสารเบิกจ่ายในการจัดซื้อ 

วัสดุ/ครุภัณฑ์ วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 
 

 1.1 ออกใบสั่งซื้อ  204

 1.2 ออกใบสั่งจ้าง  106

2. ควบคุมบัญชีพัสดุสํานักงาน / ลงบัญชีคุมวัสดุงานบ้าน / ลงบัญชีคุมวัสดุ
สํานักงาน / เบิกจ่ายวัสดุสํานักงานและวัสดุงานบ้าน 

 

 2.1 วัสดุงานบ้าน  15

 2.2 วัสดุสํานักงาน  94

3. สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง  15
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1.7.16  ระบบฐานข้อมูล 
หน่วย : ฐาน 

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

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

4 

2. ระบบบริการตรวจสอบคําร้อง (WRTS) 1 

3. ระบบบริการตรวจสอบปริญญาระดับบัณฑิตศึกษา (KU GDCS) 1 

4. ระบบย่ืนคําร้องผ่านระบบออนไลน์ (OGRF) 1 

5. ระบบ FAQ 1 

6. ระบบบริการข้อมูลสารสนเทศรายเดือน 
 6.1 ข้อมูลอาจารย์ 
  - จํานวนอาจารย์บัณฑิตประเภทอาจารย์ประจํา 
  - จํานวนนิสิตในความดูแล 
 6.2  ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน 
  - จํานวนนิสิตปัจจุบันระดับปริญญาเอก 
  - จํานวนนิสิตปัจจุบันระดับปริญญาโท 
  - จํานวนนิสิตปัจจุบันระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 6.3  ข้อมูลผู้สาํเร็จการศึกษาแยกแต่ละภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
  - ปีการศึกษา 2551 
  - ปีการศึกษา 2552 
  - ปีการศึกษา 2553  
  - ปีการศึกษา 2554 
  - ปีการศึกษา 2555 
  - ปีการศึกษา 2556 

3 

รวม 11 
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1.8 ท่ีตั้ง พื้นท่ี ลกัษณะอาคารและพื้นท่ีใช้สอย 
ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พื้นที่ใช้สอย

(ตารางเมตร)
ลักษณะเป็นแบบอาคาร

ประหยัดพลงังาน  
(ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร
อาคารที ่ ชื่ออาคาร 

- อาคารสารสนเทศ
บัณฑิตวิทยาลัย  

2546 5,100.90 ใช่

ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวม 
• พื้นที่ภาพรวม จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร)
1. พ้ืนที่แนวราบทั้งหมด 13,728.37  

2. พ้ืนที่ช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกัน  1,260.70  

3. พ้ืนที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับ
ผิวหน้าโดยวัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาด
ยางมะตอย ฯลฯ  

269.55  

4. พ้ืนที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area 13.30 

5. พ้ืนที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 12,211.42 

• ยานพาหนะ จํานวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 4 

2. รถจักรยานยนต์ 3 

3. รถจักรยาน 15 
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วิทยาเขตบางเขน 
  อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
  ตู้ ปณ.1104 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903 
  โทรศัพท์ 0 2942 8445-50, 0 2942 8200 ภายใน 1184-7 
  โทรสาร 0 2561 1410 
  Homepage: http//www.grad.ku.ac.th 
  E-mail: fgra@ku.ac.th 

วิทยาเขตกําแพงแสน 
  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
  1 ถนนมาลัยแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 
  โทรศัพท์ 0 3435 5575-6 ภายใน 3911-12, 3950 
  โทรสาร 0 3435 5576 
  Homepage: http//www.grad.ku.ac.th 
  E-mail: fgra@ku.ac.th 
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บทที่ 2   
การรายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2556 

 

2.1  รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) น้ัน บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่
สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้
ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่าน้ัน 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ีเพ่ิม 1 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ทําให้คะแนนภาพรวม 13 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
 คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับ จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ีเพ่ิม 1 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก ทําให้คะแนนภาพรวม 13 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดสรุปได้  
ดังตาราง 
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ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

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

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.63 4.63 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เพ่ิม - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63 4.63 4.94 4.94 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เฉลี่ยภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้ + 1 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63 4.63 4.94 4.94 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

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

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย 
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

 
ตัวบ่งชี้ที่ 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 และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน  โดยเป็น 
แผนฯ ที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 
(พ.ศ.2551-2554) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่11 (พ.ศ.2555-2559)  

   2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
    3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

    4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

    5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
    6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 
    7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 
    8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงานโดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา    
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารจัดการและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) (1.1-1-1) 
มีนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม 2555 – 13 พฤษภาคม 2559) (1.1-1-2) ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2554 และที่ประชุมคณะทํางานจัดทําร่างนโยบายการพัฒนาคณะ สถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554  
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย (1.1-1-3) ซึ่งมีหน้าที่จัดทํา
ข้อมูลเพ่ือดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี โดยวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ซึ่งในปีการศึกษา 2556 ได้มีการประชุมคณะทํางาน (1.1-1-8) 
เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน (1.1-1-4) เพ่ือนําไปสู่การกําหนด      
กลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน และมีการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปี  
ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําเป็นแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม 
2555 – 13 พฤษภาคม 2559) (1.1-1-5) ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ี “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นสถาบันที่มีปณิธานมุ่งมั่น ในการสั่งสมเสาะแสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา 
ที่เพียบพร้อมด้วยวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ช้ีนําทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม  
เพ่ือความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ” และบัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ 



 

รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25525566 
5511

 

 

ไว้ดังน้ี “บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานท่ีริเริ่มและมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแกนนําในการระดมภูมิปัญญาและช้ีนําทิศทางเพ่ือ
พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน” และกําหนดพันธกิจ ดังน้ี “กํากับดูแล สนับสนุนและประสานงานเพ่ือให้สาขาวิชาต่างๆ 
พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เต็มศักยภาพของแต่ละสาขา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างผลงานที่มีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก” ซึ่งวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังกล่าวปรากฏในรายงาน
ประจําปี คู่มือรับสมัคร และบนเว็บไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ http://www.grad.ku.ac.th/org/vision.php (1.1-1-6) 
มีการประชาสัมพันธ์แผนงานและแจ้งให้บุคลากรทราบ เพ่ือการดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ตามนโยบาย     
การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม 2555 – 13 พฤษภาคม 2559) โดยระบุผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด 
(1.1-1-7) และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และนโยบายและ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2556 เพ่ือเป็นการ

เสริมสร้างความสามัคคี สร้างขวัญและกําลังใจ ของผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ 
ดร. พนิต เข็มทอง ผู้ทรงคุณวุฒิประจําบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือ
การเขียนแผนเชิงรุก” ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือการจัดทําแผนกลยุทธ์
และการถ่ายทอดแผนสู่บุคลากร เป็นการสร้างความเข้าใจและความสามารถในการดําเนินการตามแผนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย และได้ทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพ่ือเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความสามัคคีแก่บุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย ณ จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2556 (1.1-2-1) 

มีการถ่ายทอดแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555 – 13 พฤษภาคม 2559) โดยระบุผู้รับผิดชอบตัวช้ีวัด ไปยังบุคลากรโดยผ่านการประชุมเสวนาพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (1.1.2-2) รวมทั้งขึ้นเว็บไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัย http://intranet/ (1.1-2-3) เพ่ือเป็นการ
แจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในหน่วยงาน ได้รับทราบทิศทางการดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่
กระบวนการแปลงกลยุทธ์สู่แผนการดําเนินการบัณฑิตวิทยาลัยต่อไป 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์ (Strategy) และมีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) (1.1-3-1) เพ่ือ

เป็นตัวช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ตาม
นโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 13 พฤษภาคม 2559) เป็นแผน
ดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยประจําปี เพ่ือการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน และเช่ือมโยงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยได้มีการ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของระหว่างแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย กับแผนกลยุทธ์ และพันธกิจบัณฑิตวิทยาลัย  
(1.1-3-2) และได้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-3-3) เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น  
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินงานตามแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี      
(14 พฤษภาคม 2555 – 13 พฤษภาคม 2559) (1.1-4-1) ซึ่งแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยน้ีมีการกําหนดตัวช้ีวัด 
เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ ในแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-4-2) เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเหมาะสมในแผนพัฒนา ตามนโยบายการ

พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม 2555 – 13 พฤษภาคม 2559) (1.1-5-1) แผนปฏิบัติการ
ประจําปี (1.1-5-2) ครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย   
ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม 2555 – 13 พฤษภาคม 2559) และแผนปฏิบัติการประจําปี (1.1-6-2) และรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเสนอต่อผู้บริหาร 2 ครั้ง ในการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3, 5 และครั้งที่ 6 
(1.1-6-1)  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย    
ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม 2555 – 13 พฤษภาคม 2559) (1.1-7-1) และรายงานผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีเสนอ
ต่อผู้บริหาร และเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (1.1-7-2) เพ่ือพิจารณาและให้ข้อคิดเห็น
และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหน่วยงานไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามการปฏิบัติงานร่วมกันโดยนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (1.1-8-1) มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ใน
ระยะ 4 ปี (ต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 – วันที่ 13 พฤษภาคม 2559) (1.1-8-2) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานและการจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีในปีต่อไป และสอดคล้องกับแผนพัฒนาตามนโยบายการ
พัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (พ.ศ.2555-2559) (1.1-8-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

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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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 
เป้าหมาย

2555 2556 2555 2556 2556 2557
1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 5.00 5.00 8 ข้อ บรรล ุ 8 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2555 2556 2555 2556 2556 2557

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.1-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558)

1.1-1-2 นโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี

1.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย

1.1-1-4 วิเคราะห์ SWOT  (แผนกลยทุธ์ 2555-2559 ฉบับปรับปรุง)

1.1-1-5 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี 

1.1-1-6 http://www.grad.ku.ac.th/org/vision.php

1.1-1-7 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (แบ่งผู้รับผิดชอบ)

1.1-1-8 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงาน

1.1-2-1 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2556 

1.1-2-2 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3

1.1-2-3 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี ใน http://intranet/

1.1-3-1 Strategy Map บัณฑิตวิทยาลัย

1.1-3-2 วิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย กับแผนกลยุทธ์ และพันธกิจ

1.1-3-3 แผนปฏิบัติการประจําปี

1.1-4-1 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี     

1.1-4-2 แผนปฏิบัติการประจําปี

1.1-5-1 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี     

1.1-5-2 แผนปฏิบัติการประจําปี

1.1-6-1 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3, 5 และคร้ังที่ 6 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
1.1-6-2 แผนปฏิบัติการประจําปี

1.1-7-1 รายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนา 
บัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี     

1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (มิถุนายน 2557) 

1.1-8-1 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย (มิถุนายน 2557) 

1.1-8-2 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 
ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี  

1.1-8-3 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย งานนโยบายและสารสนเทศ งานมาตรฐานการศึกษา 

งานบริการการศึกษา งานคลงัและพัสดุ และงานประสานงานวิทยาเขต 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม ลออรัตน์ ไพรสิงห์ สมสุข นูหาร โสภา อินทรุณ วัฒนา วิธีจงเจริญ และ 

มะนิด วงษ์คล้าย 
 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี โดยมีผล
การประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.76 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้ หน่วย 

  
  

เป้าหมาย 
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.76 4.76
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4679.80 4.27 4679.80 4.27 4.27 4.27

1097 1097

2.2 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ (มก.)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 4.00 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน  
 ในปีการศึกษา 2556 บัณฑิตวิทยาลัย มีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 15 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ค่าเฉล่ีย ผลคูณค่าเฉล่ีย
กับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

 

1.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (The Graduate 
Student English Conversation Classes) 

 

ครั้งที่ 1 11 4.25 46.75

ครั้งที่ 2 12 4.18 50.16

ครั้งที่ 3 14 4.28 59.92

ครั้งที่ 4 14 4.45 62.30

1.2 การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ 
(Workshop on English Academic Writing) 

 

ครั้งที่ 1 19 4.32 82.08

ครั้งที่ 2 17 4.18 71.06

1.3 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการเตรียมความพร้อม
การสอบข้อเขียน (English Grammar and Examination 
Preparation) 

15 4.33 65.00

2. โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

2.1 English Grammar Classes 15 4.47 67.05

2.2 English Conversation Classes 21 4.49 94.29

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

22 4.57 100.54
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โครงการ/กิจกรรม จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

ค่าเฉล่ีย ผลคูณค่าเฉล่ีย
กับจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

4. การให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 29 4.47 129.63

5. โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา 29 4.33 125.57

6. โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ "Brown Bag Seminar" 18 4.23 76.14

7. วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “โครงการฝึกฝนทักษะการ
สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ How to deliver a seminar in 
English effectively” ณ คณะสิ่งแวดล้อม 

85 4.39 373.15

8. จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Joint Research Seminar 
under Kasetsart University-Yamaguchi University 
(JASSO-SSSV 2013)  Student Exchange Program 
and Kasetsart University-Louisiana State University 
(Agricultural Center) Internship Program 

37 4.13 152.81

9. โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่ผูส้ําเร็จการศึกษาที่มีผล
การศึกษาดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2555 

20 4.39 87.80

10. โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ  
สายวิทยาศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์สังคม 

 

ครั้งที่ 1 177 4.27 755.79

11. โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ ประจําปีการศึกษา 
2556 

 

ครั้งที่ 1 73 4.07 297.11

ครั้งที่ 2 47 4.43 208.21

12. โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติ/นานาชาติ ประจําปีการศึกษา 2555 

11 4.43 48.73

13. โครงการผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2555 25 4.27 106.75

14. โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับ
ของเอกสารอัตโนมัติ (Anti Kobpae) 

83 4.10 340.30

15. โครงการพัฒนาวิชาการ 303 4.22 1278.66

รวม 1097   4679.80
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 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉล่ียกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม   
 

= 
4679.80

1097 
 

 คะแนนที่ได้ =  4.27 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556

2.1 4124.26 ค่าเฉล่ีย 
4.26 

4679.80 ค่าเฉล่ีย 
4.27 

4.26
คะแนน 

4.26
คะแนน 

ค่าเฉล่ีย 
4.00 

บรรล ุ ค่าเฉล่ีย 
4.00 968 1097 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556

2.1 4124.26 ค่าเฉล่ีย 
4.26 

4679.80 ค่าเฉล่ีย 
4.27 

4.26
คะแนน 

4.27 
คะแนน 

ค่าเฉล่ีย 
4.00 

บรรล ุ
 

ค่าเฉล่ีย 
4.00 968 1097 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.1-1 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมที่มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.1-2 แบบเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย งานมาตรฐานการศึกษา และ งานประสานงานวิทยาเขต
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม สรวุฒิ ชนะศัตรู สมสุข นูหาร ดารณี ลักษณเกียรติ จรวุรรณ์ พฤกษติกุล

พนารัตน์ ทองหมั้น เพียงเพ็ญ หงษ์ศิลา ก่ิงการ คงคาเขตร ศิวัสว์ สงวนนวน และ วรางคณา ทองคง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ

  2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
  3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด

  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ

  5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2556 (สํารวจ ณ ช่วงเวลา 1 

มกราคม พ.ศ.2557 – 31 มีนาคม พ.ศ.2557) ทาง http://www.grad.ku.ac.th/poll/index.php และเคาน์เตอร์
ให้บริการ (2.2-1-1) เพ่ือให้การดําเนินงานมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ก่อประโยชน์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้รับบริการในเบ้ืองต้น 

2. มีการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการวางแผนการให้บริการตามโครงการที่ผู้รับริการต้องการ ซึ่งได้มีการวางแผนให้บริการ

โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ โครงการอบรมการ
พิมพ์วิทยานิพนธ์ และโครงการการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ โดยจัดทําเป็นแผนการจัดฝึกอบรม
นิสิตบัณฑิตศึกษา (2.2-2-1) เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมของช่วงเวลาในการให้บริการวิชาการเป็นประจําทุกปี โดย
เน้นตามความต้องการของผู้ขอรับบริการ 

3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกําหนด 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนการให้บริการของโครงการ/กิจกรรมท่ีให้บริการวิชาการ เพ่ือให้
การให้บริการเป็นไปตามเวลาที่กําหนดและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ มีการจัดทําโครงการอบรม
การพิมพ์วิทยานิพนธ์ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการเป็นไปตามแผน โดยสามารถตรวจสอบได้จากรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ
อบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ โครงการอบรมการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ และโครงการการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ (2.2-3-1) และมีการให้บริการตาม
กําหนดการอบรมของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าว (2.2-3-2) 
 



 

รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25525566 
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4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลโครงการการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ โครงการอบรม
การเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ และโครงการอบรมการพิมพ์
วิทยานิพนธ์ (2.2-4-1) จากโครงการที่ให้บริการตามแผนการให้บริการ และประเมินสรุปผลการสํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ (2.2-4-2) เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานการให้บริการ และให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการในรอบปีต่อไป  

5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการที่ให้บริการตาม

แผนการให้บริการ มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินโครงการการใช้ภาษาอังกฤษใน
การเขียนงานทางวิชาการ โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ และโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ (2.2-5-1) และแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการ
สํารวจความต้องการของผู้รับบริการ (2.2-5-2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการใน
รอบปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.2-1-1 แบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2556
http://www.grad.ku.ac.th/poll/index.php 

2.2-2-1 แผนการจัดฝึกอบรมนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556
(งานมาตรฐานการศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์) 

2.2-3-1 - รายช่ือผู้เข้ารว่มโครงการการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ 
- รายช่ือผู้เข้ารว่มโครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ 
- รายช่ือผู้เข้ารว่มโครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

2.2-3-2 กําหนดการอบรม 
- โครงการการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ 
- โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 
- โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

2.2-4-1 รายงานการประเมินผล
- โครงการการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ 
- โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 
- โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

2.2-4-2 รายงานสรุปผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ

2.2-5-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
- โครงการการใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทางวิชาการ 
- โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/
นานาชาติ 
- โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 

2.2-5-2 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และ งานมาตรฐานการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม จันทมิา พันธ์นิตย์ สมสุข นูหาร จรุวรรณ์ พฤกษติกุล พนารัตน์ ทองหมั้น และ

ศิวัสว์ สงวนนวน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
    2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง  

    อย่างมีความสุนทรีย์ 
    3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

    4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ 

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

ผลการดําเนนิงาน 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทีก่่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (2.3-1-1) 

ในเรื่องกิจกรรมด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยงานดําเนินการ อาทิเช่น เรื่องการดูแล
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี ความสะอาดเรียบร้อยให้ถูกสุขลักษณะ และดูแลรักษาภูมิทัศน์
ภายในอาคาร การจัดกิจกรรม 7 ส. การแสดงรําไทย การแสดงพ้ืนบ้านไทย แต่งกายชุดไทย เน่ืองในเทศกาลส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่  กิจกรรมบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก. และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงาน เพ่ือความ
สะอาดเป็นระเบียบ พัฒนาอาคารสถานที่หน่วยงาน และพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสุนทรียภาพที่ดี ตลอดจนการมีส่วนร่วมในโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีการพัฒนาให้ความรู้ประสบการณ์ด้าน
สุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม 
อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตลอดปีการศึกษา รวมท้ังสิ้น 16 โครงการ/กิจกรรม 
(2.3-1-2)  
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2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และมีการรายงานผลการประเมินของการมีส่วนร่วมของบุคลากรในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งได้แก่ โครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก. (2.3-2-1) โครงการจัดกิจกรรม 7 ส. เน่ืองใน
เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2.3-2-2) โครงการบัณฑิตวิทยาลัยรวมใจ รักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ (2.3-2-3)  
เป็นต้น และมีการร่วมกันพิจารณาปรับปรุงภูมิทัศน์ของบัณฑิตวิทยาลัยในที่ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย   
(2.3-2-4) เพ่ือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน สร้างความปลอดภัย สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์ 

3. ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเปน็มิตรกับสิง่แวดล้อม 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และความ
สวยงาม ได้แก่ แบบประเมินผลโครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก. (2.3-3-1) แบบประเมินผลโครงการจัด
กิจกรรม 7 ส. เน่ืองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2.3-3-2) แบบประเมินผลโครงการบัณฑิตวิทยาลัยรวมใจ 
รักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ (2.3-3-3) และแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
(2.3-3-4) ซึ่งได้มีการประเมินเก่ียวกับบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานมีความเหมาะสมและเอ้ือต่อ
การทํางาน และหน่วยงานมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่อ้ือและส่งเสริมให้นสิิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสมํ่าเสมอ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้นิสิตและ/
หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ ได้แก่ รายงานการประเมินผลโครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก.  
(2.3-4-1) รายงานการประเมินผลโครงการจัดกิจกรรม 7 ส. เน่ืองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (2.3-4-2) 
และรายงานการประเมินผลโครงการบัณฑิตวิทยาลัยรวมใจ รักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ (2.3-4-3) เป็นต้น รวมท้ัง 
จัดให้มีพ้ืนที่ให้บริการบริเวณโถงช้ัน 1 และให้บริการนิสิตของโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณช้ัน 5 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนสิิตทีเ่ก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีรายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  
(2.3-5-1) ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจตามองค์ประกอบด้านลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานทั้ง 8 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านสภาพการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน 2) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3) ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาข้ันต้น 4) ด้านสถานภาพทางสังคม 5) ด้านการบังคับบัญชาและ
ความเช่ือมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา 6) ด้านนโยบายและการบริหารงาน 7) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การ
ปฏิบัติงานและหน่วยงาน 8) ด้านความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยตามองค์ประกอบด้านสภาพการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งงาน พบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่า บุคลากรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.29 ในด้านบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในสถานที่ทํางานมีความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และด้านหน่วยงานมีระบบการรักษาความปลอดภัย
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ที่เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.12 โดยพิจารณาจาก 1- 4 ประเด็นสําคัญ คือ 1) สะอาด 
2) สุขลักษณะ 3) สวยงาม 4) สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ ซึ่งเอ้ือต่อการทํางานและมีการจัด
กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 7 ส. หรือกิจกรรม Big cleaning day ที่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านในการ
ดําเนินงาน และจากรายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยในภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 4.16 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นในด้านกายภาพของบัณฑิต
วิทยาลัย ในด้านการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการรับบริการสําหรับนิสิตได้อย่างเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 (2.3-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.3-1-1 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3

2.3-1-2 สรุปโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556

2.3-2-1 โครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลกูต้นไม้ มก.

2.3-2-2 โครงการจัดกิจกรรม 7 ส.

2.3-2-3 โครงการบัณฑิตวิทยาลัยรวมใจ รักษ์ประเพณีวันสงกรานต์

2.3-2-4 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.3-3-1 แบบประเมินผลโครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก.

2.3-3-2 แบบประเมินโครงการจัดกิจกรรม 7 ส.

2.3-3-3 แบบประเมินโครงการบัณฑิตวิทยาลัยรวมใจ รักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ 

2.3-3-4 แบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

2.3-4-1 รายงานการประเมินผลโครงการบัณฑิตฯ รวมใจ ปลูกต้นไม้ มก. 

2.3-4-2 รายงานการประเมินผลโครงการจัดกิจกรรม 7 ส.

2.3-4-3 รายงานการประเมินผลโครงการบัณฑิตวิทยาลัยรวมใจ รกัษ์ประเพณีวันสงกรานต์

2.3-5-1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

2.3-5-2 รายงานการประเมินผลการบริหารงานของคณบดี online (โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม จันทมิา พันธ์นิตย์ สรวุฒิ ชนะศัตรู 
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องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

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

ตารางที่ 3 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย 
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
บว. กรรมการ

ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ  5.00 5.00
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพท่ีสอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 58.00 100.00 58.00 100.00 5.00 5.00

58.00 58.00 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและ
มีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐาน 
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

    3.  ผู้บริหารมกีารกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

    4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

    5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

    6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน  
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

    7.  คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

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

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ตามประกาศสภามหาวิทยาลัย  
(3.1-1-2) โดยมีองค์ประกอบดังน้ี  

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา 
- คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 
- ผูแ้ทนคณะทีเ่ปิดสอนหลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
- ประธานกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ 
- ผูท้รงคุณวุฒิซึ่งเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไม่เกินหน่ึงในสี่ของกรรมการ 

 เป็นกรรมการ 
คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีอํานาจหน้าที่ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ว่าด้วยคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2541 (3.1-1-1) คณะกรรมการฯ ได้รับทราบอํานาจและหน้าที่
ตามคําสั่ง  และในการประชุมทุกคร้ังจะมีการพิจารณาหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา การให้
ความเห็นชอบและมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง และได้กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ในระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ https://fac-meeting.ku.ac.th โดยแจ้งให้คณะกรรมการฯ ทราบ
ล่วงหน้า และในแต่ละคร้ังของการประชุมจะแจ้งให้ทราบทาง SMS และทาง E-mail ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งเอสาร
การประชุมก่อนวันประชุม และสําหรับรายงานการประชุมได้จัดส่งเป็นไฟล์ .pdf ให้แต่ละท่านทราบ  

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

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ        
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดนโยบายและวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ เป็นการกําหนดทิศทาง         
การดําเนินงาน มีการจัดทําปฏิทินกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-2-1) และกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) ของการดําเนินงาน
ในแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 – 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2559) เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และจัดเก็บข้อมูลการติดตาม/รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนฯ 
นํามาเผยแพร่ถ่ายทอดให้บุคลากรในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานในรูปแบบ http://intranet.grad.ku.ac.th/ 
upload/news/plan_responsible_4years.pdf (3.1-2-2) และถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับโดยผ่านโครงการวันแห่ง
การเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-2-3) และมีการรายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 
ทาง http://intranet/ (3.1-2-4) ซึ่งสามารถนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนงาน เพ่ือให้
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความพึงพอใจ 
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3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย และ
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี ในที่
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง และเผยแพร่ทาง http://intranet/ (3.1-3-1) เพ่ือเป็นการสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานกลับสู่บุคลากรทุกระดับของบัณฑิตวิทยาลัยผ่านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือ
รับทราบ ทบทวนเป้าหมาย และสามารถนํามาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในรอบปีถัดไป  

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีการ
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-4-1) จํานวน 6 ครั้งต่อปีการศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทําให้ได้ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนเป็นการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม การเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ โดย 
รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง ผู้ทรงคุณวุฒิประจําบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการ
เขียนแผนเชิงรุก” เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาเก่ียวกับการจัดทําแผน
กลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-4-2)  

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน       
ให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ืองหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และให้ผลการดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนการดําเนินงาน เป็นการสอนงานที่หน้างาน (on – the – job training) และ   
มีการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน (3.1-5-1) และมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยผ่านการอบรมท้ัง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยจัดทําตารางการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-5-2) และ
มีการได้ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก” โดยรองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็ม
ทอง ผู้ทรงคุณวุฒิประจําบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาและสร้างความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์เพ่ือ
การเขียนแผนกลยุทธ์ ก่อให้เกิดการดําเนินงานเป็นไปตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (3.1-5-3) และบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนที่ความรู้ (KM Map) และดําเนินการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (3.1-5-4) โดยให้แต่ละงานระบุรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติและรับผิดชอบของแต่ละบุคคล 
พร้อมระบุถึงความรู้ความสามารถท่ีสนับสนุนงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจํา และทักษะพิเศษของแต่ละบุคคล ซึ่ง
สนับสนุนงานอ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งสามารถ
นําไปปฏิบัติงานทดแทนในตําแหน่งงานอ่ืนได้ รวมทั้งรวบรวมคําถามที่พบบ่อย มาจัดทํา FAQ (Frequently asked 
questions) ไว้ให้บริการท่ีเว็บไซท์บัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเน้นเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และ
เพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์  
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน หลักธรรมาภิบาล หมายถึง 

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

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ  
เป็นระบบ  
  บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558 (3.1-6-1) และ
จัดทําแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (3.1-6-2) พร้อมทั้งดําเนินการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนปีละ 2 ครั้ง ในที่ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-6-3) ตามระบบประกันคุณภาพ 

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

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 
4 ปี (3.1-6-2) พร้อมทั้งมีกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจการให้บริการ ที่ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ (3.1-6-4) ระบบตรวจสอบปริญญา KU Graduate 
Degree Checking System (KU GDCS) (3.1-6-5) ระบบติดตามคําร้อง Work Recording and Tracking 
System (WRTS) (3.1-6-6) ระบบย่ืนคําร้องออนไลน์ Online Graduate Request Forms (OGRF) (3.1-6-7) 
และ https://www.facebook.com/grad.ku (3.1-6-8) ระบบการสมัครออนไลน์ (Online application for 
admission) (3.1-6-9) 

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเช่ือมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง  
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บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายบริการที่เป็นเลิศ มีมาตรฐานเดียวกัน เน้นการบริการที่รวดเร็วเป็นที่  
พึงพอใจ โดยนําระบบสารสนเทศเพ่ือใช้ในการให้บริการ อาทิเช่น ระบบติดตามคําร้อง Work Recording and 
Tracking System (WRTS) (3.1-6-6) ระบบย่ืนคําร้องออนไลน์ Online Graduate Request Forms (OGRF) 
(3.1-6-7) การให้บริการผ่าน http://www.facebook.com/grad.ku (3.1-6-8) ระบบการสมัครออนไลน์ (Online 
application for admission) (3.1-6-9) ระบบ SMS (3.1-6-10) ในกรณีคําร้องมีปัญหา การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้วยกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box) (3.1-6-11) รวมท้ังการเตรียมการประชุม
ระบบ e-meeting (3.1-6-12) 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบน้ันควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมทั้งการแสดงถึงความสานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ  

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บริการทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัย ทางเว็บบอร์ด http://www.grad.ku.ac.th/webboard/index.php (3.1-6-13)  
สายตรงคณบดี http://www.grad.ku.ac.th/org/directline.php (3.1-6-14) และมีการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ ทาง http://www.grad.ku.ac.th/poll/index.php และเคาน์เตอร์ให้บริการ (3.1-6-15) ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ระเบียบต่างๆ ทาง http://www.grad.ku.ac.th (3.1-6-16) เพ่ือให้นิสิตดําเนินการได้ทันตามเวลาที่
กําหนด      

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

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประจํา มีการรายงานเงินคงเหลือ
ประจําวัน (3.1-6-17) และการตรวจสอบทางด้านการเงินทุกเดือน มีคําสั่งมหาวิทยาลัยแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก (3.1-6-18) มีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุที่แต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย 
(3.1-6-19) รวมทั้งมีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน (3.1-6-20) โดยผ่านหัวหน้าทุกระดับช้ัน 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็น
ที่สําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีนโยบายการบริหารอย่างมีคุณธรรมเน้นคุณภาพ และการทํางานอย่างมีความสุข
ของบุคลากร เช่น การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  (3.1-6-20) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ การสร้างวิสัยทัศน์ให้บุคลากรในการศึกษา
ดูงานทุกระดับ (3.1-6-21) การปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (3.1-6-22) 
การปรับสถานภาพของบุคลากร การปรับคุณวุฒิให้สูงขึ้น การปรับเปลี่ยนตําแหน่ง โดยมีกรรมการสอบคัดเลือก 
(3.1-6-23) การจัดสวัสดิการให้บุคลากร (3.1-6-24) มีการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากร มีการประชุมเสวนาพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย (3.1-6-25) 
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7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร 
และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาค
ประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกระจายอํานาจโดยการมอบอํานาจให้รองคณบดีทําหน้าที่ในการบริหารงาน
ในแต่ละด้าน เพ่ือให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ที่ 509/2556 เรื่องแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 (3.1-6-26) 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (3.1-6-27) อย่างเคร่งครัด 

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

บัณฑิตวิทยาลัยมีการให้ทุนการศึกษา (3.1-6-28) และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (3.1-6-29) รวมทั้งการนําระบบติดตามคําร้อง Work 
Recording and Tracking System (WRTS) (3.1-6-6) มาใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ระบบ SMS (3.1-6-10) 
ในกรณีคําร้องมีปัญหา 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับ
ประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์  

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต และผู้ใช้บริการทั่วไป สามารถแสดงความคิดเห็น
ผ่านเว็บไซท์ของบัณฑิตวิทยาลัย ทางเว็บบอร์ด http://www.grad.ku.ac.th/webboard/index.php (3.1-6-13) 
และสายตรงคณบดี http://www.grad.ku.ac.th/org/directline.php (3.1-6-14) รวมทั้งมีการประชุมพัฒนา
เสวนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.1-6-25) เพ่ือให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและรับทราบการดําเนินงานโดยทั่วไป 
 7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ประเมินผลการบริหารของหน่วยงานและผู้บริหาร ตามที่ระบุไว้ใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหาร
และข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างกรรมการประจําหน่วยงานและ
ผู้บริหาร 
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 บัณฑิตวิทยาลัยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย      
(3.1-7-1) มีหน้าที่ตรวจแบบประเมิน รวบรวมและสรุปผลการประเมิน และมีการดําเนินการประชุมทั้งสิ้น     
จํานวน 3 ครั้ง (3.1-7-2) 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 (3.1-7-4) จะนําเสนอผลจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที ่1 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 28 คน 
กลุ่มที ่2 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จํานวน 58 คน 
 

  แบบประเมินแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังน้ี (3.1-7-3) 
1. ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
2 ด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บรหิารบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 พบว่า   
 1. คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ด้าน
ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ในคุณลักษณะผู้บริหารด้านมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.60 และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ใน
คุณลักษณะผู้บริหารด้านหลักการตอบสนอง มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.56 โดยคะแนนในภาพรวมด้านภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.46 และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.41 
 2. บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ด้านภาวะผู้นําของ
ผู้บริหาร ในคุณลักษณะผู้บริหารด้านด้านการมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงานและถ ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีการวางแผนกลยุทธ์ และใช้สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.59 และด้านการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ในคุณลักษณะผู้บริหารด้านหลักประสิทธิผล มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.56 โดยคะแนนในภาพรวม
ด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และด้านการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 
 คณะกรรมการบริหารหน่วยงานได้นําผลการประเมินที่ได้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในการ
จัดทําแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัยในปีต่อไป ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย
ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกปี โดยคณะกรรมการประเมินผลแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีบุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในคณะกรรมการและทําเป็นประจําทุกปี 
 บัณฑิตวิทยาลัยยังมีการประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย online (3.1-7-5) สรุปการ
ประเมินความคิดเห็นโดยบุคลากร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละด้านโดยในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 
4.56 อยู่ในระดับดีมาก และการประเมินความคิดเห็นโดยนิสิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในแต่ละด้าน
โดยในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 4.16 อยู่ในระดับดี และจากการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งต้ัง 
(คะแนนเต็ม 5) ในการรายงานผลตัวบ่งช้ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน น้ัน ผลการติดตาม
และประเมินฯ ผู้บริหาร ตามรอบปี พ.ศ.2556 ในการประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ในรอบปีการศึกษา 
2556 จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ บัณฑิตวิทยาลัยมีค่าคะแนนการประเมินผลคณบดี เท่ากับ 4.80 
จากคะแนนเต็ม 5 (3.1-7-6) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

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

3.1-1-2 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

3.1-1-3 แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-1-4 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-2-1 ปฏิทินกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย ปี 2556-2557

3.1-2-2 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (http://intranet/)

3.1-2-3 โครงการวันแห่งการเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย

3.1-2-4 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 3 (http://intranet/)

3.1-3-1 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 และ 6 (http://intranet/)

3.1-4-1 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

3.1-4-2 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2556 
- เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก” 

3.1-5-1 คู่มือปฏิบัติงาน 

3.1-5-2 ตารางการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลยั 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรอื 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรอื 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
3.1-5-3 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2556  

- เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก” 

3.1-5-4 แผนที่ความรู้ (KM Map)

3.1-6-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2555-2558

3.1-6-2 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี  

3.1-6-3 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 และ 6 

3.1-6-4 ระบบสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย, ฐานข้อมลูบัณฑิตวิทยาลัย 

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

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

3.1-6-7 ระบบย่ืนคําร้องออนไลน์ Online Graduate Request Forms (OGRF) 

3.1-6-8 https://www.facebook.com/grad.ku

3.1-6-9 ระบบการสมัครออนไลน์ (Online application for admission) 

3.1-6-10 ระบบ SMS  

3.1-6-11 กล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box)

3.1-6-12 ระบบ e-meeting

3.1-6-13 http://www.grad.ku.ac.th/webboard/index.php

3.1-6-14 http://www.grad.ku.ac.th/org/directline.php

3.1-6-15 แบบสํารวจความต้องการของผู้รับบรกิาร http://www.grad.ku.ac.th/poll/index.php

3.1-6-16 การประชาสัมพันธ์ระเบียบต่างๆ ทาง http://www.grad.ku.ac.th 

3.1-6-17 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

3.1-6-18 คําสั่ง มก. แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก

3.1-6-19 คําสั่ง มก. แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปีงบประมาณ 2556 

3.1-6-20 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงาน

3.1-6-21 โครงการสัมมนาพัฒนาบุลากรบัณฑิตวิทยาลัยประจําปี 2556 

3.1-6-22 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-6-23 คณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน

3.1-6-24 คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร

3.1-6-25 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

3.1-6-26 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน 

3.1-6-27 ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 

3.1-6-28 ประกาศทุนการศึกษาและวิจยั
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
3.1-6-29 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ

3.1-7-1 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

3.1-7-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

3.1-7-4 รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย 

3.1-7-5 การประเมินผลการบริหารงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย online 

3.1-7-6 ผลประเมินตัวบ่งช้ี 13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย งานนโยบายและสารสนเทศ งานมาตรฐานการศึกษา 

งานบริการการศึกษา งานคลงัและพัสดุ และงานประสานงานวิทยาเขต 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม ลออรัตน์ ไพรสิงห์ สมสุข นูหาร โสภา อินทรุณ วัฒนา วิธีจงเจริญ  

มะนิด วงษ์คล้าย ดารณี ลักษณเกียรติ จันทิมา พันธ์นิตย์ สรวุฒิ ชนะศตัรู รพีพรรณ พลายงาม  
พงษ์ศักด์ิ แก้วประพาฬ จีรนันท์ ธราพร กนกกร จีรวรางกูร จุไรวรรณ จนัละมูล  
จรุวรรณ์ พฤกษติกุล ศิวัสว์ สงวนนวน พนารัตน์ ทองหมั้น เพียงเพ็ญ หงษ์ศิลา ก่ิงการ คงคาเขตร 
และ วรางคณา ทองคง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู้ (สกอ. 7.2)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

    2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

    3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

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

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

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนที่ความรู้ (KM Map) และดําเนินการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน (3.2-1-1)    

ซึ่งมุ่งเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย คือ “สร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดวิทยาการใน
สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างย่ังยืน และสามารถช้ีนําเพ่ือการพัฒนาประเทศ” 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย คือ “พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสร้างเสริมจิตสํานึกรักองค์กร” จะนําไปสู่ประสิทธิผลใน
ด้านการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งสนับสนุนและประสานงานให้สาขาวิชาต่างๆ พัฒนาการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาให้เต็มศักยภาพ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลงานที่มีมาตรฐานสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดโลก (3.2-1-2) 
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รองศาสตราจารย์ ดร. พนิต เข็มทอง ผู้ทรงคุณวุฒิประจําบัณฑิตวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง 
“การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก” ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 
(3.2-1-3) เป็นการจัดการความรู้และกําหนดประเด็นความรู้เก่ียวกับเรื่องการวิเคราะห์ SWOT ของหน่วยงาน และ
นําไปสู่การจัดทําแผนกลยุทธ์และการถ่ายทอดแผนสู่บุคลากร เป็นการสร้างความเข้าใจและความสามารถในการ
ดําเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งบัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนที่ความรู้  
(KM Map) ซึ่งเป็นการดําเนินการให้แต่ละงานระบุการปฏิบัติงานในส่วนงาน รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติและ
รับผิดชอบของ แต่ละบุคคล พร้อมบอกถึงความรู้ความสามารถที่สนับสนุนงานท่ีปฏิบัติอยู่เป็นประจํา และการมี
ทักษะพิเศษของ  แต่ละบุคคลเป็นการสนับสนุนงานอ่ืนๆ เพ่ือเป็นประโยชน์และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติงานทดแทนในตําแหน่งงานอ่ืนได้ เป็นการเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง และเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยได้
ดําเนินการจัดการความรู้ เพ่ือการทํางานทดแทนกันอย่างต่อเน่ือง และได้รับรางวัล “Best KU-KM Awards” ระดับ
ดีเย่ียม เรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานทดแทนกันได้” (3.2-1-6) ตลอดจนการ
กําหนดประเด็นความรู้ด้านประกันคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เพ่ิมเติม และนําความรู้ที่
ได้รับมาถ่ายทอดสู่บุคลากรต่อไป การกําหนดประเด็นความรู้ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วย ในการ
ปฏิบัติงาน โดยการใช้โปรแกรม Digital Organizer สําหรับสแกนลายเซ็น เพ่ือจัดทําบัตรประจําตัวนิสิต (3.2-1-4) 
ซึ่งปรากฏในแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556 (3.2-1-5) 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดไว้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญคือบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยระบุไว้ในแผนการจัดการ
ความรู้ ปีการศึกษา 2556 (3.2-2-1) เรื่องแผนที่ความรู้ (KM Map) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารแบบ
ธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสร้างเสริมจิตสํานึกรักองค์กร เรื่องการ
วิเคราะห์ SWOT เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ์ และเป็นการจัดการความรู้ในงาน เรื่องการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเรียนรู้และสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทํางานทดแทนกันได้ และเร่ืองการประกันคุณภาพ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน
ประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้เพ่ิมขึ้น นําไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงาน สามารถดําเนินงานเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้ และมีการจัดเก็บองค์ความรู้ไว้ เพ่ือถ่ายทอดสู่บุคลากร
ต่อไป 
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแผนที่ความรู้ (KM Map) โดยผ่านการประชุม
เสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และนํามาถ่ายทอด
ความรู้ร่วมกัน เป็นการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง สามารถปฏิบัติงานทดแทนในตําแหน่งงานอ่ืน
ได้ (3.2-3-1) และมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก” โดยรองศาสตราจารย์ 
ดร. พนิต เข็มทอง ผู้ทรงคุณวุฒิประจําบัณฑิตวิทยาลัย ในที่ประชุมสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี 2556 
(3.2-3-2) ซึ่งเป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้
ปฏิบัติ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ์องค์กร การจัดการความรู้ในงาน ร่วมทั้งการสร้างความเข้าใจ
และสามารถดําเนินงานตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายได้ และโครงการพัฒนาการรายงานตัวและ
ให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) โดยมีการถ่ายทอดเรียนรู้วิธีการใช้โปรแกรม 
Digital Organizer และโปรแกรม Photoshop การสแกนลายเซ็นบัตรประจําตัวนิสิต เพ่ือปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถทํางานทดแทนกันได้ (3.2-3-3) และเรื่องการประกันคุณภาพ มีการแบ่งปันเรียนรู้จาก
การอบรมในเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ได้แก่ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพ และการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน (3.2-3-4) และมี QA Shop ระบบ serverdata ShareFull ซึ่งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
แลกเปลี่ยนข้อมูล แหล่งให้ข้อมูลภายใน และเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลเอกสารการประกันคุณภาพ (3.2-3-5) 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องแผนที่ความรู้ (KM Map) ซึ่งเป็นการนําความรู้จาก
การปฏิบัติงานของบุคคลแต่ละคน มาเผยแพร่ข้อมูลผ่านทาง Intranet ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เป็นการเพ่ิมทักษะใน
การปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหน่งงานอ่ืนได้ (3.2-4-1) และการบรรยายพิเศษเรื่อง 
“การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก” มีการจัดเก็บในรูปเอกสารและเผยแพร่ผ่านทาง Intranet          
ซึ่งสามารถนํากลับมาศึกษา เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ์องค์กร การจัดการความรู้ในงานใน
อนาคต (3.2-4-2) และเพ่ือให้การจัดทําโครงการพัฒนาการรายงานตัวและให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดทําเอกสารวิธีสแกนลายเซ็นบัตรประจําตัวนิสิต 
(3.2-4-3) การใช้โปรแกรม Digital Organizer และโปรแกรม Photoshop เพ่ือถ่ายทอดเรียนรู้ให้แก่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย และจากการประชุมอบรมในเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ ได้มีการเผยแพร่
ข้อมูลจากการอบรมผ่านทาง Intranet ซึ่งสามารถนําการอบรมดังกล่าวมาปฏิบัติงานได้จริง ได้แก่ โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพ และการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน (3.2-4-4) และมีแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล    
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แหล่งให้ข้อมูลภายใน เพ่ือการจัดเก็บข้อมูลเอกสารการประกันคุณภาพ ในรูปแบบไฟล์ .pdf ซึ่งอยู่ใน QA Shop 
ระบบ serverdata ShareFull (3.2-4-5) 

บัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และ
เผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือให้บุคลากรที่ต้องการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและเข้าถึงแหล่งข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาท่ีผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge)   
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําความรู้จากการจัดการความรู้เรื่องแผนท่ีความรู้ (KM Map) ทําให้บุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานทดแทนในตําแหน่งงานอ่ืนได้ (3.2-5-1) และได้รับรางวัล “Best KU-KM Awards” ระดับดีเย่ียม เรื่อง 
“การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถทํางานทดแทนกันได้” น้ัน และได้รับเชิญจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือถ่ายทอดเรียนรู้ 
แบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน (3.2-5-8) และจากการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก” มีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมสัมมนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจําปี 2556 นั้น บัณฑิตวิทยาลัยได้นํามาพัฒนาปรับปรุงการจัดทําแผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน (3.2-5-2) และมีการนําความรู้จากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน โดยมีจัดเก็บ
ความรู้ในรูปเอกสารวิธีสแกนลายเซ็นบัตรประจําตัวนิสิต (3.2-5-3) เป็นการถ่ายทอดเรียนรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
สามารถมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพในโครงการพัฒนาการรายงานตัวและให้บริการจัดทํา
บัตรประจําตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเครือข่ายการประกันคุณภาพ นํามาปรับใช้
ให้เหมาะสมกับการจัดทําประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2555 คณะกรรมการประเมินฯ ได้วิเคราะห์ภาพรวมจุดแข็ง ไว้ว่า มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ และการนําระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
ที่สามารถเช่ือมโยงการจัดทําระบบประกันคุณภาพควบคู่กับการดําเนินงานประจํา เป็นต้น (3.2-5-4) โดยมีการ
รวบรวมข้อมูลในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ ไว้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล 
แหล่งให้ข้อมูลภายใน QA Shop ระบบ Serverdata ShareFull (3.2-5-5) ซึ่งมีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารประกัน
คุณภาพในรูปแบบไฟล์ .pdf (3.2-5-6)  

บัณฑิตวิทยาลัยได้ติดตามประเด็นความรู้และเป้าหมายของแผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556      
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ทําให้สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ และได้ดําเนินการสรุปผลสัมฤทธ์ิ  
ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้ (3.2-5-7)  

เกณฑ์การประเมิน 

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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ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.2-1-1 แผนที่ความรู้ (KM Map)

3.2-1-2 strategy map บัณฑิตวิทยาลัย

3.2-1-3 การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก

3.2-1-4 การใช้โปรแกรม Digital Organizer 

3.2-1-5 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556

3.2-1-6 รางวัล Best KU-KM Awards

3.2-2-1 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2556

3.2-3-1 แผนที่ความรู้ (KM Map)

3.2-3-2 การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก

3.2-3-3 โครงการพัฒนาการรายงานตัวและให้บริการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

3.2-3-4 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มก. 
- การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดเตรียมเอกสารหลกัฐานให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ CHE QA Online 

3.2-3-5 QA Shop ระบบ serverdata ShareFull

3.2-4-1 - แผนที่ความรู้ (KM Map) (Intranet)

3.2-4-2 - การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก (Intranet)

3.2-4-3 วิธีสแกนลายเซ็นบัตรประจําตัวนิสิต (Digital Organizer)
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
3.2-4-4 http://intranet/ 

- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มก. 
- การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดเตรียมเอกสารหลกัฐานให้สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ของ สกอ. สมศ. และ CHE QA Online 

3.2-4-5 QA Shop ระบบ serverdata ShareFull

3.2-5-1 แผนที่ความรู้ (KM Map)

3.2-5-2 - แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

3.2-5-3 วิธีสแกนลายเซ็นบัตรประจําตัวนิสิต (Digital Organizer)

3.2-5-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 (ภาพรวมจุดแข็ง) 
3.2-5-5 QA Shop ระบบ serverdata ShareFull

3.2-5-6 การจัดเก็บข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพในรูปแบบไฟล์ .pdf

3.2-5-7 สรุปแผนการจดัการความรู้ ปีการศึกษา 2556

3.2-5-8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร
ให้สามารถทํางานทดแทนกันได้” 

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และ งานนโยบายและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม และ ลออรัตน์ ไพรสิงห์
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

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

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหน่วยงาน

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

    4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน

    5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

    6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการ
ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทน  

ที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ที่ 2780/2554 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2554 (3.3-1-1) และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบัณฑิต
วิทยาลัย ตามคําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ 1352/2555 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2555 (3.3-1-2)  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2556 (3.3-2-1) ได้ดําเนินการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงประจําปีงบประมาณ 2557 เก่ียวกับความพร้อมในการ
ให้บริการในยุค AEC โดยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงตามประเด็นความเสี่ยง 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์กลยุทธ์ของหน่วยงาน ด้านนโยบายของหน่วยงาน และด้านการปฏิบัติงานซึ่งเป็นความเสี่ยง
ของกระบวนการให้บริการของหน่วยงาน (3.3-2-2) ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ประจําปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ตามภารกิจหลัก (3.3-2-3) 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์   
ในข้อ 2 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามท่ีประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดทําเป็นแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) โดยมีการจัดลําดับความ
เสี่ยงและการวิเคราะห์และประเมินสาเหตุของความเสี่ยง (3.3-3-1)  

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
บัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ให้

มหาวิทยาลัยทราบ (3.3-4-1) 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง รายงานความ

คืบหน้าการดําเนินงานตามแผน โดยรายงานสรุปแผนบริหารความเสี่ยง (3.3-5-1) ต่อคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 (3.3-5-2) 
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6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะ จากการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยง รวมทั้งได้ดําเนินการเสนอเรื่องการจัดการความเสี่ยงในปี 2557 (3.3-6-1) ซึ่งที่ประชุมคณะทํางานจัดทํา
แผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 (3.3-6-2) ได้ดําเนินการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง
ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย และมีมติให้จัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเก่ียวกับความพร้อมในการให้บริการในยุค AEC และรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบ (3.3-6-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.3-1-1 คําสั่ง มก. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3.3-1-2 คําสั่ง บว. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.3-2-1 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.3-2-2 การวิเคราะห์ระบบบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 57

3.3-2-3 ประกาศ มก. นโยบายการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 57 

3.3-3-1 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง ประปีงบประมาณ 2557

3.3-5-1 รายงานสรุปแผนบริหารความเสี่ยง ปี 2552 - 2557

3.3-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2557 

3.3-6-1 - ข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ่5/2556
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ่5/2556 

3.3-6-2 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย 

3.3-6-3 แผนบริหารความเสี่ยง ประปีงบประมาณ 2557

 
แหล่งข้อมูล : คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะทํางานจัดทําแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม และ ลออรัตน์ ไพรสิงห์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
    2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด

    3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

    4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

    5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
    6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

    7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 (3.4-1-1) 

เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของบัณฑิตวิทยาลัย ให้บุคลากรมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ น่ันคือ มีคุณภาพ 
มีความรักองค์กร มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่กําหนด ได้รับมอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด 
ความสนใจของแต่ละบุคคล มีความพึงพอใจในการทํางาน มีความรู้และทักษะในงานที่ปฏิบัติ มีความมุ่งมั่นในการ
พัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้มีคุณภาพสูงสุด มีจิตสํานึกการรักองค์กร และสอดคล้องกับการดําเนินการ
จัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย และนําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า โดยการนําข้อมูลแผนพัฒนาอัตรากําลัง บัณฑิตวิทยาลัย (3.4-1-2) 
และข้อมูลฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร (3.4-1-3) มาพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนและตําแหน่งงานท่ีกําหนด โดยสรุปเป็นตารางรายงาน

บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ อบรม และทักษะวิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (3.4-2-1)          
มีประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัย        
มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส โดยมีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคล 
เข้าเป็นพนักงาน ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงาน ประกาศแต่งต้ังกรรมการเลือกสรรพนักงาน 
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ตลอดจนประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ และผลการคัดเลือกเพ่ือจ้างและแต่งต้ังบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 
(3.4-2-2) และมีการกําหนดลักษณะงานอย่างชัดเจนไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (3.4-2-3) และแบบมอบหมายงาน (3.4-2-4) 
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงาน (3.4-2-5) เพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีคณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (3.4-3-1) ซึ่งเป็นการสร้างขวัญ
และกําลังใจให้บุคลากร และมีการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (3.4-3-2) เป็นประจําปีละ 6 ครั้ง เพ่ือเป็น
กิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานได้มีการแสดงความคิดเห็น
และร่วมมือในการทํางาน ทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน นอกจากน้ัน บัณฑิตวิทยาลัยยังมีกองทุน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในการศึกษา ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน 
รวมท้ังหน่วยงานยังส่งเสริมการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพของบุคลากร โดยจัดสถานท่ีช้ัน 4 เป็นห้องกําลังกาย  
(3.4-3-3) การมอบเคร่ืองแต่งกายแก่บุคลากรปีละ 2 ชุด และการประกันชีวิตกลุ่มแก่บุคลากร  

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข้อง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
โดยใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิ ได้แก่ การทํางานทดแทนกัน การนําความรู้
จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มก. และการเข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายฯ เรื่อง บทเรียนจากการรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก 
และการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพ “การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ CHE QA Online” และ
เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) 
(3.4-4-1) มาวิเคราะห์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดทําประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีการจัดทํา QA Shop 
ระบบ serverdata ShareFull (3.4-4-2) เพ่ือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล แหล่งให้ข้อมูลภายใน
หน่วยงาน และเป็นการรวบรวมผลการดําเนินงาน พร้อมจัดเก็บข้อมูลเอกสารประกันคุณภาพในรูปแบบไฟล์ .pdf 
เพ่ือความสะดวกในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และนําความรู้มาใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ผ่านทางระบบ CHE QA Online (3.4-4-3) ได้อย่างถูกต้อง เพ่ือสําหรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษาต่อไป และการนําความรู้จากการบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก” (3.4-4-4) นํามาปรับปรุงและปรับใช้ให้เหมาะสมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (3.4-4-5) ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเช่ือมโยงกับปรัชญา แผนกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ซึ่งทําให้บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานเป็นไปตามแผนฯ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจากผลการประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัยพบว่า มีการพัฒนาการ
ด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง และบุคลากรยังมีการนําความรู้จากการอบรมทักษะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ (3.4-4-6) 
มาใช้ในการให้บริการแก่นิสิตต่างชาติ เป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน ถือว่าเป็นการประเมินผลของการอบรม 
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หรือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้มา นํามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีข้อปฏิบัติของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องจรรยาบรรณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย     

(3.4-5-1) โดยมีจรรยาบรรณ 4 ข้อ ได้แก่ จรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน จรรยาบรรณต่อ
ผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาม และจรรยาบรรณต่อนิสิตและผู้มารับบริการ ซึ่งเป็นไปตามประกาศ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีการให้ความรู้เก่ียวกับข้อปฏิบัติ
จรรยาบรรณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และจรรยาบรรณข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นการรักษาส่งเสริมเกียรติคุณช่ือเสียงและฐานะของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านทาง http://intranet/ และ
ติดโปสเตอร์ประกาศในสํานักงานแต่ละงาน (3.4-5-2) มีการควบคุมดูแลให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยสํานักงาน
เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และมีการติดตามการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณโดยผ่านการประเมินผลความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (3.4-5-4) โดยภาพรวมได้ค่าเฉลี่ย 4.51 มากที่สุด สําหรับค่าเฉล่ีย
รายข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดคือ บุคลากรการรักษาเกียติของตนและองค์กรโดยไม่กระทําการใดๆ ที่เสื่อมเสียต่อ
ช่ือเสียงและภาพพจน์ขององค์กร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 (3.4-5-3) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยจัดทําเป็นสรุป

รายงานบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (3.4-6-1)   
ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรมีคุณภาพ มีความรักองค์กร มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน
ที่กําหนด ที่ได้รับมอบหมายตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ มีความพึงพอใจในการทํางาน มีความรู้และทักษะ
ในงานที่ปฏิบัติ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีคุณภาพสูงสุด มีจิตสํานึกรักองค์กร และเพ่ือ
สอดคล้องกับการดําเนินการจัดการความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย และนําองค์ความรู้ที่ได้มาใช้พัฒนาบุคลากรเพ่ือให้
เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางและคุ้มค่า  

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยการประเมินผล
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย และมีรายงานการประเมินผลความพึงพอใจใน      
การปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย (3.4-6-2) ซึ่งเป็นการประเมินความพึงพอใจตามองค์ประกอบ        
ด้านลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานทั้ง 8 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาพการปฏิบัติงานและความก้าวหน้าใน
ตําแหน่งงาน 2) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3) ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาขั้นต้น    
4) ด้านสถานภาพทางสังคม 5) ด้านการบังคับบัญชาและความเช่ือมั่นในตัวผู้บังคับบัญชา 6) ด้านนโยบายและ         
การบริหารงาน 7) ด้านจรรยาบรรณต่อตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงานและหน่วยงาน 8) ด้านความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
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7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัยมีรายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ตาม

องค์ประกอบด้านลักษณะงานและสภาพการปฏิบัติงานทั้ง 8 ด้าน (3.4-7-1) และฝ่ายพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้นําผลประเมินและข้อเสนอแนะมาดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ (3.4-7-2) 
และนําข้อมูลมาใช้เพ่ือการปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลการ และประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยในปีต่อไป   

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

3.4 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.4-1-1 แผนพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2557 

3.4-1-2 แผนพัฒนาอัตรากําลัง บัณฑิตวิทยาลัย

3.4-1-3 ตารางการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 

3.4-2-1 รายงานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ อบรม และทักษะวิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย  

3.4-2-2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง
- รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงาน 
- รายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการเลือกสรร 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
- กรรมการเลอืกสรรพนักงาน
- รายช่ือผู้มีสทิธิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
- รายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน 

3.4-2-3 คู่มือปฏิบัติงาน 

3.4-2-4 แบบมอบหมายงานข้าราชการและพนักงาน

3.4-2-5 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการและพนักงาน

3.4-3-1 - คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
- รายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย  
   (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) 

3.4-3-2 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

3.4-3-3 ห้องออกกําลังกาย/ฟิตเนส

3.4-4-1 - โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มก.ฯ 
- โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคณุภาพฯ 
- โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมลูด้านประกนัคุณภาพการศึกษาฯ (CHE QA Online) 

3.4-4-2 QA Shop ระบบ serverdata ShareFull

3.4-4-3 ระบบ CHE QA Online

3.4-4-4 การวิเคราะห์ SWOT เพ่ือการเขียนแผนเชิงรุก

3.4-4-5 - แผนกลยุทธ์บัณฑิตวิทยาลัย
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

3.4-4-6 อบรมทักษะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ

3.4-5-1 จรรยาบรรณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

3.4-5-2 จรรยาบรรณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย http://intranet/ และโปสเตอร์  

3.4-5-3 ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

3.4-5-4 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

3.4-6-1 รายงานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ อบรม และทักษะวิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากร
บัณฑิตวิทยาลัย  

3.4-6-2 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

3.4-7-1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

3.4-7-2 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย 

 

แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และ งานบริหารและธุรการ
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม จันทมิา พันธ์นิตย์ สรวุฒิ ชนะศัตรู และ พงษ์ศักด์ิ แก้วประพาฬ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 100  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการดําเนนิงาน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และและทักษะวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร และพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งมีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยในรอบปีการศึกษา 2556 มีบุคลากรทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ จํานวน 58 คน บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพทั้งหมด จํานวน 
58 คน 
 

วิธีการคาํนวณ 
จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯ

X100 
จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ)

 
58

X100 = 100 
58

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556

3.5 54.50 ร้อยละ
100 

58 ร้อยละ
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ
100 

บรรล ุ
 

ร้อยละ
100 54.50 58 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2555 2556 2555 2556

3.5 54.50 ร้อยละ 
100 

58 ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
100 

บรรล ุ ร้อยละ 
100 54.50 58 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.5-1 จํานวนบุคลากร ปีการศึกษา 2556

3.5-2 บุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
ปีการศึกษา 2556 (แบบเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 3.5)  

 
แหล่งข้อมูล : สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย และ งานบริหารและธุรการ
ผู้รับผิดชอบ : อัจฉรา ผ่องอุดม จันทมิา พันธ์นิตย์ สรวุฒิ ชนะศัตรู และ พงษ์ศักด์ิ แก้วประพาฬ 
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องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1      
ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย 
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ  5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 5.00 5.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
    2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
    3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
    4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
    5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง
    6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
    7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ
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ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนกลยุทธท์างการเงินทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการบริหารจัดการทางด้านการเงินตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (4.1-1-1) เป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ใน
การดําเนินงาน  

2. มีแนวทางจัดหาทรพัยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใชเ้งินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (4.1-2-1)      
มีการเช่าพ้ืนที่บริเวณดาดฟ้าของอาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย โดยบริษัท ทรูมูฟ จํากัด เพ่ือประกอบกิจการ
ติดต้ังสถานีเครือข่ายรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์ (4.1-2-2) และมีการจัดสรรดอกเบ้ียเงินกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย ให้เป็น
ทุนผู้ช่วยสอนให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (4.1-2-3) ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดหา/จัดสรรแหล่งเงินทุนของหน่วยงาน 
เพ่ือวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ และทําให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม  

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีเอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (4.1-3-1) และ           
มีประมาณการค่าใช้จ่าย จากเงินรายได้ประเภทงบอุดหนุน (4.1-3-2) ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจําปี   
(4.1-3-3) และแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (4.1-3-4) 

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

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์คา่ใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหนว่ยงานอย่างต่อเนื่อง 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําข้อมูลงบรายเดือน (4.1-5-1) มาใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทาง
การเงิน (4.1-5-2) และนํามาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือความม่ันคงของหน่วยงาน และสรุปผลรายงาน
ทางการเงินในหมวดงบประมาณแผ่นดินและหมวดเงินงบประมาณเงินรายได้ พร้อมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูล
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 2556 มีการรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน ประจําปีงบประมาณ 
2556 เสนอผู้บริหารทราบอย่างต่อเน่ือง (4.1-5-3) 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ
และกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลยักําหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการติดตามการใช้เงิน เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการ
ดําเนินงานเป็นระบบโดยบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชีเข้าสู่ระบบ ERP (4.1-6-1) เพ่ือเป็นไปตามหลักการและ
นโยบายบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ ทําให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน น่าเช่ือถือ ผู้บริหารสามารถ 
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นําข้อมูลไปใช้เพ่ือการวางแผนการดําเนินงานได้อย่างทันเวลา และยังสามารถแสดงต้นทุนที่แท้จริงอันเกิดจากการใช้
ทรัพยากรในการดําเนินงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานวางแผนการทํางานทางการเงินอย่างเป็นระบบขั้นตอน และสามารถ
ตรวจสอบได้   ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยมีการควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณเงินรายได้ที่กําหนด และ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานเงินคงเหลือประจําวัน (4.1-6-2) และมีการตรวจสอบและยืนยันเงินคงเหลือของ
โครงการสหวิทยาการ (4.1-6-3) และมีผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง
แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก (4.1-6-4)  

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงนิใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย และนาํข้อมูลจากรายงานทาง
การเงนิไปใชใ้นการวางแผนและการตัดสินใจ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตามผลการดําเนินงานทางการเงิน โดยรายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน  
(4.1-7-1) มีการสรุปข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจากงบประมาณเงินรายได้ และมีการติดตามผลการใช้เงินจากงบรายเดือน 
(4.1-7-2) รายงานรายไตรมาส (4.1-7-3) และยังมีการบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี ประจําปีงบประมาณ 2556 
ด้วยระบบ ERP (4.1-7-4) และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 
(4.1-7-5) และนํามาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินเพ่ือความมั่นคงของหน่วยงาน สรุปผลรายงานทางการเงินใน
หมวดงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ พร้อมทั้งการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
2555 และ 2556 และรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (4.1-7-6) 

โดยผู้บริหารสามารถนําข้อมูลไปใช้เพ่ือการวางแผนการดําเนินงานและการตัดสินใจในการจัดสรร 
ทุนอุดหนุนการศึกษา และนําเสนอคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย (4.1-7-7) รวมทั้งผู้บริหารยังมีนโยบายใน
การจัดการทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และซ่อมแซมอาคารในด้านต่างๆ (4.1-7-8) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
25572555 2556 2555 2556

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
25572555 2556 2555 2556

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

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ข้อ

มีการดําเนินการ  

6 ข้อ

มีการดําเนินการ  

7 ข้อ



 

รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25525566 
9966

 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

4.1-2-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4.1-2-2 สัญญาเช่าอาคารราชพัสดุในความปกครองดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- บริษัท ทรมูฟู จํากัด 

4.1-2-3 รายงานยอดเงินคงเหลือกองทุนบัณฑิตวิทยาลัย

4.1-3-1 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

4.1-3-2 ประมาณการค่าใช้จ่าย จากเงินรายได้ประเภทงบอุดหนุน

4.1-3-3 แผนปฏิบัติราชการประจําปีการศึกษา 2556

4.1-3-4 แผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (งบอุดหนุน) 

4.1-4-1 งบรายเดือน  

4.1-4-2   รายงานรายไตรมาส

4.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

4.1-5-1 งบรายเดือน  

4.1-5-2 วิเคราะห์สถานะทางการเงิน 

4.1-5-3 รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน

4.1-6-1 การบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี (ระบบ ERP)

4.1-6-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

4.1-6-3 ยืนยันยอดเงินคงเหลือของโครงการสหวิทยาการ

4.1-6-4 - คําสั่ง มก. แต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก
- การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ในระบบ ERP โดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

4.1-7-1 รายงานผลการดําเนินงานทางการเงิน

4.1-7-2 งบรายเดือน  

4.1-7-3 รายงานรายไตรมาส

4.1-7-4 การบันทึกข้อมูลทางการเงินและบัญชี (ระบบ ERP)

4.1-7-5 วิเคราะห์สถานะทางการเงิน

4.1-7-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

4.1-7-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย

4.1-7-8 การจัดการด้านการเงิน เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์ (บันทึกข้อความ) 
 

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

บัณฑิตวิทยาลัยมีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งช้ี
เพ่ิม 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ทําให้คะแนนภาพรวม 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก และ
ตัวบ่งช้ีเพ่ิม 1 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ทําให้คะแนนภาพรวม 2 ตัวบ่งชี้ มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย 
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (บังคับ) 5.00 5.00
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (เพ่ิม) 5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 5.00 5.00

5.2 ระดับความสาํเร็จของกระบวน 
การคัดเลือกบคุลากรเข้าศึกษา 

ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1)
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  9 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

    2.  มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 

    3.  มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

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

    5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

    6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

    7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

    8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมกิีจกรรม
ร่วมกัน 

    9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ

หน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดทําระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน สํานัก ปีการศึกษา 2554 และปีการศึกษา 2555 สํานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (5.1-1-1) ซึ่งยังคงใช้เป็นเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด มีการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําปี (5.1-1-2) ให้การประกันคุณภาพ
ดําเนินการตามแผน ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให้การดําเนินงานบรรลุเป้าประสงค์และ            
มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 
(5.1-1-3) และมีการแต่งต้ังคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 (5.1-1-4)   
เป็นการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ต้ังแต่ระดับหน่วยงาน หน่วยงานย่อย จนถึงระดับผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 



 

รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25525566 
9999

 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-2-1) มีการกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบข้อมูล รายละเอียดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน การเก็บข้อมูล และมีการติดตามผล
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.02) และ
ติดตามแผนการดําเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 
(5.1-2-2) มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดทําระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน พัฒนา บริหาร และติดตามการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพในหน่วยงาน จัดทําเอกสารระบบประกันคุณภาพและรายงานการประเมินตนเอง ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีคณะทํางาน
ตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-2-3) มีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย และ
รายงานผลการตรวจสอบ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน คือ ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับ
ความสําเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (5.1-3-1) เพ่ือวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวบ่งช้ี และ
เป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาการรับบุคคลเข้าศึกษาอย่างต่อเน่ือง และสอดคล้องกับอัตลักษณ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”  

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

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ ตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ    
(5.1-4-1) เพ่ือให้การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ดําเนินการไปตามระยะเวลาที่กําหนด 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรเก่ียวกับประกันคุณภาพในท่ีประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-4-2) มีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และมีการตรวจสอบคุณภาพพร้อมรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
(5.1-4-3) โดยคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายในจะ
ปรากฏในเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บทที่ 3 และเสนอต่อผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย (5.1-4-4) ก่อนรับ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556  

บัณฑิตวิทยาลัยรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแล้ว        
มีการดําเนินการจัดทํา “รายงานการประเมินคุณภาพภายใน” (5.1-4-5) จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ตามผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการประจํา
บัณฑิตวิทยาลัย (5.1-4-6) ก่อนจัดส่งให้สํานักประกันคุณภาพตามกําหนด (5.1-4-7) และมีการนําผลการประเมิน
คุณภาพมาจัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริมจุดแข็งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2555 (5.1-4-8) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานต่อไป 
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5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาจัดทําแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริม
จุดแข็ง (สปค.01) (5.1-5-1) และดําเนินการพัฒนาการทํางาน และนํามาจัดทําแผนการดําเนินงานของหน่วยงาน
เพ่ือพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไป โดยมีการประชุมพิจารณาร่วมกันในท่ีประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
บัณฑิตวิทยาลัย (5.1-5-2) เก่ียวกับเรื่องการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี เป้าหมาย และมอบหมายกําหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริมจุดแข็ง (สปค.02) 
(5.1-5-3) และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริมจุดแข็ง (5.1-5-4) มีการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย และมีการวิเคราะห์สรุปการพัฒนาผลการดําเนินงานตามแผน  
กลยุทธ์ และตัวช้ีวัดของแผนพัฒนา ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี (14 พฤษภาคม 2555 - 
13 พฤษภาคม 2559) (5.1-5-5) เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตามตัวบ่งช้ี      
ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งช้ี 

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

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

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ เป็นบุคคลที่สนับสนุนการเรียน

การสอน และการบริหารจัดการของบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้รับบริการทางวิชาการ
ทั้งอาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัยและนิสิตบัณฑิตศึกษา ได้มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ ของ
บัณฑิตวิทยาลัย (5.1-7-1) และมีส่วนร่วมเข้าสัมภาษณ์ให้ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน (5.1-7-2) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยมีการเข้าร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย  
ของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) (5.1-8-1) อีกทั้งผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ศึกษาดูงาน
พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพกับบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด้านอ่ืนๆ ได้แก่ 
ด้านบริการวิชาการ ด้านการบริหารจัดการ ระบบสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กันระหว่างมหาวิทยาลัย มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ปรับปรุง
ระบบการบริหารให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและแสวงหาโอกาสในการพัฒนางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา (5.1-8-2) และ    
มีการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มก. และการเข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายฯ เรื่อง บทเรียนจากการรับการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 ระดับคณะวิชา สถาบัน สํานัก 
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(5.1-8-3) และมีการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประกันคุณภาพ “การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ CHE QA 
Online” โดย รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ คําประกอบ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและความเข้าใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพ การจัดเตรียมข้อมูล
พ้ืนฐาน เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ รวมถึงการสรุปข้อมูลในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ CHE QA Online (5.1-8-4) ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เก่ียวกับการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
และการดําเนินงานเก่ียวกับหลักสูตรสหวิทยาการที่มีประสิทธิภาพ (5.1-8-5) และเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม
และพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนิสิต อาจารย์และบุคลากรผู้เก่ียวข้องกับระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยการถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับมาตรฐานและการดําเนินการทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (5.1-8-6) และ
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรจากสํานักทะเบียนและประมวลผล มก. เก่ียวกับงาน
บริการนิสิตและกระบวนการจัดทําบัตรนิสิต (5.1-8-7) เพ่ือเป็นข้อมูลในปรับปรุงการดําเนินงานและพัฒนาการบูรณาการ
ด้านต่างๆ ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ละสถาบันและผู้รับบริการ  

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
 บัณฑิตวิทยาลัยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการเป็นเลิศแก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ดังน้ัน จึงได้ดําเนินการจัดทํากระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยได้พัฒนา ระบบการสมัครออนไลน์ (Online application for admission) (5.1-9-1) ต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
ระบบน้ีใช้การสมัครผ่านเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th ซึ่งเป็นการรับสมัครนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาทางอินเตอร์เน็ต โดยผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถกรอกใบสมัครและสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง รวมท้ังยังได้เลขที่ผู้สมัครเข้าศึกษาได้ทันที สําหรับการประเมินผล ผู้สมัคร
สามารถประเมินผลผ่านระบบได้เลย โดยระบบจะประมวลและรายงานผลการประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถนํา
ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลผ่านระบบมาปรับปรุงกระบวนการทํางานได้ทันที ทําให้การให้บริการระบบการ
สมัครออนไลน์มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้สมัคร ประหยัดทรัพยากร
ในการปฏิบัติงาน และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องรวดเร็ว ลดระยะเวลาจากกระบวนการรับสมัครต่อคนประมาณ 30 นาที 
จากการกรอกใบสมัครเหลือใช้เวลาเพียง 5 นาที และบัณฑิตวิทยาลัยจะทราบผลประเมิน จากเดิมใช้เวลา 1 สัปดาห์ 
เหลือเพียง 10 นาที ลดขั้นตอนจาก 11 ขั้นตอน เหลือเพียง 4 ขั้นตอน ดังตารางการเปรียบเทียบระบบการสมัคร
ออนไลน์และการประเมินผลรูปแบบเดิม และระบบการสมัครและประเมินผลออนไลน์รูปแบบใหม่ ซึ่งวิเคราะห์
เปรียบเทียบสรุปได้ดังน้ี 
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ระบบการรับสมัครและประเมินผลความพงึพอใจ
รูปแบบเดิม 

ระบบการรับสมัครและประเมินผลความพงึพอใจ
รูปแบบใหม่ 

กระบวนการรบัสมัคร 
 1. ผู้สมัครกรอกขอ้มูลใบสมัครในระบบ 
 2. นํามายื่นคําร้องด้วยตนเองที่บัณฑิตวิทยาลัย 
 3. กดบัตรคิว และรอเรียกช่ือ 
 4. เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยนําข้อมูลจากใบสมัคร 
     มากรอกข้อมูลผ่านระบบ (มีโอกาสผิดพลาด เพราะ
  ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลโดยตรง) 
 5. ให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องจากระบบ  
 6. ออกเลขที่ผู้สมคัรเข้าศึกษา (มีโอกาสผิดพลาด) 

กระบวนการรบัสมัคร
 1. ผู้สมัครกรอกขอ้มูลใบสมัคร และประเมินผล 
  ความพึงพอใจในระบบ พร้อมกัน 
 2. ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง  
  และได้เลขทีผู่ส้มัครทันท ี
 
 
 
 

เวลาที่ใช้โดยประมาณ 30 นาทีต่อนิสิต 1 คน
(เฉพาะการสมัคร ยังไม่ได้กรอกใบประเมินผล) 

เวลาที่ใช้โดยประมาณ 5 นาทีต่อนสิิต 1 คน
(รวมการสมัครและกรอกประเมินผล) 

กระบวนการประเมินผล 
 7. เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยแจกใบประเมิน 
  ความพึงพอใจแก่นิสิต 
 8. นิสิตกรอกใบประเมินผล 
 9. เจ้าหน้าที่นําแบบประเมินมาคีย์ข้อมูลใน 
  โปรแกรมประมวลข้อมูล (ใช้เวลาในการปฏิบัติงาน) 
10. ระบบประมวลข้อมูลและรายงานผล 
11. เจ้าหน้าที่นําผลการประมวลมาวิเคราะห์ 
  เพ่ือปรับปรุงพัฒนางาน ซึ่งจะไม่สามารถได้ผล 
  การวิเคราะห์ไปแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ได้ทันเวลา  

กระบวนการประเมินผล
 3. ระบบการประเมินของนิสิตมาประมวลข้อมูล 
  และรายงานผลทันท ี
 4. เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยสามารถวิเคราะห์ 
  ข้อมูลได้ทันท ีสามารถนําผลการวิเคราะห์ 
  ไปแก้ไขปัญหา (ถ้ามี) ได้ทันเวลา 
 
 
 
 

รวมเวลาตามกระบวนการรับสมัครและประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูล ประมาณ 1 สัปดาห์ 

รวมเวลาท่ีใชใ้นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ประมาณ 10 นาท ี

 
 บัณฑิตวิทยาลัยเห็นว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลชัดเจน ดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น ที่เห็นชัดคือ ลดขั้นตอนที่ใช้ในกระบวนการรับสมัครและประมวลผลจาก 11 ขั้นตอน เหลือเพียง 4 ขั้นตอน 
ลดเวลาจากประมาณ 1 สัปดาห์ เหลือเพียง 10 นาที ตลอดจนมีความถูกต้องแม่นยําสูง สามารถนําข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback Information) จากการประเมินของนิสิต (ผู้ใช้บริการ) มาปรับปรุงแก้ไขทันที 
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 บัณฑิตวิทยาลัยได้เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีน้ีเพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนนําไปใช้ประโยชน์ โดยผ่าน website ซึ่ง
หน่วยงานอ่ืนสามารถเข้ามาศึกษาได้ด้วยตนเอง โทรศัพท์ หรือมาสอบถามโดยตรง ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยยินดีให้บริการ
ในทุกด้าน ทั้งน้ี หน่วยงานที่นําแนวปฏิบัติน้ีไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ และแจ้งข้อมูลกลับมายังบัณฑิตวิทยาลัย ได้แก่ 
โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การเงินประยุกต์ (5.1-9-2) และโครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการวางแผน
การเงิน (5.1-9-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

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

5.1-1-2 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

5.1-1-3 คณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 

5.1-1-4 คณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

5.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย  

5.1-2-2 คณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 

5.1-2-3 คณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 

5.1-3-1 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ระดับความสําเร็จของระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
5.1-4-1 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

5.1-4-2 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4

5.1-4-3 รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556

5.1-4-4 รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2556

5.1-4-5 รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555

5.1-4-6 - บันทึกข้อความ เรื่องรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ่9/2556 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ่10/2556 

5.1-4-7 บันทึกข้อความ เรื่องขอส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555

5.1-4-8 แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริมจดุแข็งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2555 (สปค.01) 

5.1-5-1 แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริมจดุแข็งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2555 (สปค.01) 

5.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพบัณฑิตวิทยาลัย 

5.1-5-3 ติดตามแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสรมิจุดแข็งจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 (สปค.02) 

5.1-5-4 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาตามขอ้เสนอแนะแนวทางเสริมจุดแข็งจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 (สปค.02) 

5.1-5-5 สรุปการพัฒนาผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และตัวช้ีวัดของแผนพัฒนา
ตามนโยบายการพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ในระยะ 4 ปี 

5.1-6-1 ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย

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

5.1-7-1 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ (แบบเก็บขอ้มูลตัวบ่งช้ี 2.1) 

5.1-7-2 รายช่ือผู้เข้าสัมภาษณ์การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 

5.1-8-1 ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย (การประชุม ทคบร.)

5.1-8-2 การศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

5.1-8-3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มก. 

5.1-8-4 การดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา และการจัดเตรยีมเอกสารหลักฐานใหส้อดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สมศ. และ CHE QA Online 

5.1-8-5 ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงาน)

5.1-8-6 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาฯ

5.1-8-7 การศึกษาดูงานสํานักทะเบียนและประมวลผล มก.
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
5.1-9-1 ระบบการสมัครออนไลน์ (Online application for admission) 

5.1-9-2 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การเงินประยุกต์

5.1-9-3 โครงการพัฒนาวิชาการ หลักสูตรการวางแผนการเงิน

 
แหล่งข้อมูล : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสมัพันธ์ 

งานนโยบายและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง  

ลออรัตน์ ไพรสิงห์ และ สโรชา สุพรรณพงศ์ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระดับความสาํเร็จของกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

คําอธบิายของตัวบ่งชี ้

บัณฑิตวิทยาลัย มีจิตสํานึกดีในหน้าที่วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ริเริ่มและมุ่งมั่นสนับสนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ เป็นแกนนําในการระดม
ภูมิปัญญาและช้ีนําทิศทางเพ่ือพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก และมุ่ง
สร้างสรรค์ สามัคคี ในการดําเนินงาน เพ่ือ “รักษามาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เปิดประตูสู่อาเซียน” 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

  1.  มีแผนดําเนินงานที่กําหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอน และผูร้ับผิดชอบการรับบุคคลเข้าศกึษา

    2.  มีการจัดทําคู่มอืการรับสมัคร

    3.  มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครอย่างน้อย 3 ช่องทาง

    4.  มีการดําเนินงานรับบุคคลเข้าศึกษา บรรลุตามระยะเวลาที่กําหนด 

    5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน

    6. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
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ผลการดําเนนิงาน 
 1. มีแผนดําเนินงานที่กําหนดระยะเวลาแต่ละขั้นตอน และผู้รับผิดชอบการรับบุคคลเข้าศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานการรับสมัคร ปีการศึกษา 2556 (5.2-1-1) รวมทั้งมีการ
กําหนดระยะเวลาการดําเนินการรับสมัครไว้ในคู่มือรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 (5.2-1-2) 
เพ่ือให้การรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556 พร้อมทั้งระบุภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ (5.2-1-3) 
 2. มีการจัดทําคู่มือการรับสมัคร 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําคู่มือการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือให้การรับสมัครเป็นไปตาม
ขั้นตอนและแผนการรับสมัครประจําปีการศึกษานั้นๆ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการประหยัด
ทรัพยากร บัณฑิตวิทยาลัยจึงได้จัดทําคู่มือรับสมัครในรูปแบบซีดี และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลการรับสมัคร
ได้ที่เว็บไซท์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th (5.2-2-1)  
 3. มีการประชาสัมพนัธ์การรบัสมัครอย่างน้อย 3 ช่องทาง 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผ่านทางข่าวสารบัณฑิตวิทยาลัย 
เว็บไซท์บัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th/app55/index.php บอร์ดประชาสัมพันธ์ ป้ายไฟว่ิง ป้ายประชาสัมพันธ์
ธนาคาร ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ และป้ายโปสเตอร์ (5.2-3-1)  
 4. มีการดําเนนิงานรับบุคคลเข้าศึกษา บรรลุตามระยะเวลาที่กําหนด 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการดําเนินการตามกําหนดการรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
ตามแผนการดําเนินงานการรับสมัคร (5.2-1-1) และตามกําหนดระยะเวลาการดําเนินการรับสมัคร (5.2-1-2)      
ซึ่งระบุไว้ในคู่มือรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (5.2-4-1) 
 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานการรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยมีรายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการการรับสมัคร 
การรายงานตัว และการทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม่ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการการรับสมัครฯ ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.18 อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 83.60 (5.2-5-1) และรายงานการประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการสมัคร
สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โดยผู้ประเมินมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.08 คิดเป็นร้อยละ 81.60 (5.2-5-2) 
 6. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนนิงาน 

บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยนําผลประเมินความพึงพอใจของ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการการรับสมัครฯ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และผลประเมิน
ความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการสมัครสอบคัดเลือกฯ ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 มาจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ (5.2-6-1) และได้ดําเนินการพัฒนาระบบการสมัครออนไลน์ (Online 
application for admission) เป็นการสมัครผ่านเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th ซึ่งเป็นการ
รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทางอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

5.2-1-1 แผนการดําเนินงานการรับสมัคร ปีการศึกษา 2556

5.2-1-2 กําหนดการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

5.2-1-3 คณะกรรมการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

5.2-2-1 คู่มือรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

5.2-3-1 เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

5.2-4-1 คู่มือรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556
- แผนการดําเนินงานการรับสมัคร 
- กําหนดการรับสมัคร 

5.2-5-1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
การรับสมัคร การรายงานตัว และการทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม ่ประจําภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2556 

5.2-5-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการสมัครสอบคัดเลือกระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 

 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
5.2-6-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการการรับสมคัร การรายงานตัว และการทําบัตรประจําตัว
นิสิตใหม ่ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 และแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
จากการประเมินผลความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการสมัครสอบคัดเลือกระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 

 
แหล่งข้อมูล : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสมัพันธ์ 

งานบริการการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง  

โสภา อินทรุณ 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การพฒันาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 

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

ตารางที่ 6 สรปุผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  

เป้าหมาย 
2556 

ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการ
ประเมิน บว. กรรมการ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน)

ตัวต้ัง ผลลัพธ์  (% 
หรือสัดส่วน) 

บว. กรรมการ
ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 5.00 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน (ก.พ.ร.) 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน

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

    2.  มีการจัดทําหรอืทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

    3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจดัทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

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

    5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะ
ดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุม

การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทาํ
ให้การดําเนนิงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 
 บัณฑิตวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการกําหนดและทบทวนกระบวนการดําเนินงานที่ครอบคลุมการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน ตามปรัชญาในการทํางาน คือ “รักษามาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เปิดประตูสู่อาเซียน” 
โดยมีการกําหนดและทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญอย่างครบถ้วน และครอบคลุม
การดําเนินงานตามภารกิจของบัณฑิตวิทยาลัย นับต้ังแต่การพัฒนาระบบการให้บริการนิสิต การสมัครออนไลน์ 
ระบบติดตามคําร้อง ระบบย่ืนคําร้องออนไลน์ ระบบตรวจสอบปริญญาบัตรระดับบัณฑิตศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ระบบตรวจสอบความเป็นต้นฉบับของเอกสารแบบอัตโนมัติ สําหรับการรักษาคุณภาพมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา  
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บัณฑิตวิทยาลัยสนับสนุนให้เผยแพร่ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ ทั้งในรูปแบบการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติและนําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยอุดหนุนเงินทุนสนับสนุนคุณภาพงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเพ่ือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งอุดหนุนทุนสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย
แบบปากเปล่าในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติและทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนมีการมอบโล่และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและชมเชย รางวัลผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ผู้ที่ได้รับรางวัลชาติและนานาชาติ และการจัดปฐมนิเทศนิสิตภาคปกติและโครงการ
ภาคพิเศษรวมทั้งนิสิตต่างขาติ สําหรับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย มีการกําหนด
กระบวนการดําเนินงานหลักและขั้นตอนการดําเนินงาน ไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน (Job description) ส่วนการทบทวน
กระบวนการดําเนินงานและการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การดําเนินงานของ 
บัณฑิตวิทยาลัยมีความสอดคล้องกันน้ัน ได้ดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอโดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการประชุมเสวนาพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย ปีละ 6 ครั้ง ซึ่งแต่ละงานต้องรายงานความก้าวหน้า ผลการประเมิน และข้อเสนอแนะ เพ่ือทบทวน
กระบวนการดําเนินงานหลัก และทุกส่วนงานจะร่วมกันพิจารณาความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้
การดําเนินงานมีความสอดคล้องกัน และการพัฒนาบุคลากรได้ดําเนินการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้บุคลากรมีขีด
ความสามารถในการให้การสนับสนุนและบริการการศึกษาได้ทันโลก ทันเหตุการณ์ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมีการจัด
กิจกรรมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากร และโครงการจัดอบรม
ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรเพ่ือการเข้าสู่อาเซียนในปี 2558 
 บัณฑิตวิทยาลัยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการบริการ
เป็นเลิศแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ัน จึงได้ดําเนินการจัดทํากระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานรับสมัคร
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยได้พัฒนาระบบการสมัครออนไลน์ (Online application for admission) 
(6.1-1-1) เป็นการสมัครผ่านเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th ซึ่งเป็นการรับสมัครนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาทางอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ โดยผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถกรอกใบสมัคร
และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง รวมทั้งยังได้เลขที่ผู้สมัครเข้าศึกษาได้ทันที สําหรับการประเมินผล 
ผู้สมัครสามารถประเมินผลผ่านระบบได้เลย โดยระบบจะประมวลและรายงานผลการประเมิน ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถ
นําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลผ่านระบบมาปรับปรุงกระบวนการทํางานได้ทันที ทําให้การให้บริการระบบ  
การสมัครออนไลน์มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้สมัคร ประหยัด
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน และได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องรวดเร็ว ลดระยะเวลาจากกระบวนการรับสมัครต่อคน
ประมาณ 30 นาที เป็นการกรอกใบสมัครซึ่งใช้เวลาเพียง 5 นาทีและบัณฑิตวิทยาลัยจะทราบผลประเมิน จากเดิม
ใช้เวลา 1 สัปดาห์เหลือเพียง 10 นาที นับว่าการให้บริการประสบความสําเร็จตามท่ีบัณฑิตวิทยาลัยมุ่งหวังไว้     
โดยเริ่มเปิดให้สมัครทางอินเตอร์เน็ตเต็มรูปแบบในภาคต้น ปีการศึกษา 2557 
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 2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอ้กําหนดทีส่ําคัญของกระบวนการดําเนนิงานหลัก (Core Process)      
ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการจัดทําและทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก ตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการแก่
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วนถูกต้อง จึงได้นําข้อเสนอแนะจากความต้องการของผู้รับบริการ  
(6.1-2-1) มาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ (6.1-2-2) เพ่ือดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และได้ดําเนินการจัดทํากระบวนการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน พร้อมทั้งวิเคราะห์เปรียบเทียบระบบ
การสมัครและการประเมินผลรูปแบบเดิม และระบบการสมัครและประเมินผลออนไลน์รูปแบบใหม่ (6.1-2-3)      
จึงได้ดําเนินการจัดทําระบบการสมัครออนไลน์ (Online application for admission) ซึ่งเป็นการรับสมัครนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษาทางอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านเว็บของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.ku.ac.th 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทาํคู่มือ 
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผูร้ับผิดชอบชัดเจน 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (6.1-3-1) มีการแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละงาน 
มีการจัดทําแผนที่ความรู้ (KM Map) (6.1-3-2) ซึ่งกําหนดภาระงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั้งดําเนินการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนมีการกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามคําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (6.1-3-3)  
 4. มีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทาํใหง้านมีประสทิธภิาพ 
เช่น ควบคุมคา่ใช้จ่าย ลดคา่ใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนนิงาน ลดข้อผดิพลาด ลดขอ้ร้องเรียน เปน็ต้น 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับสมัครอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้การทํางานมีประสิทธิภาพ 
โดยได้ปรับปรุงระบบการสมัครออนไลน์ ซึ่งเป็นการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทางอินเตอร์เน็ตอย่างเต็ม
รูปแบบ ทําให้งานรับสมัครมีประสิทธิภาพ ลดเวลาการสมัครจากเฉล่ียคนละ 30 นาทีเป็น 5 นาที และทําให้ผู้สมัคร
สามารถตรวจสอบรายช่ือและสถานะสมัครสอบ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ทันที (6.1-4-1) โดยไม่ต้องเดินทางมา
สอบถามข้อมูลที่บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวช่วยลดระยะเวลาการทํางาน ลดค่าใช้จ่าย ลดข้อผิดพลาด 
และช่วยประหยัดทรัพยากรได้อย่างชัดเจน (6.1-4-2)  
 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทาํรายงานผลการปรบัปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพื่อใหพ้ิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 
 การกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุงของระบบการสมัครออนไลน์ ซึ่งเป็นการรับสมัครนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาทางอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มรูปแบบ น้ัน ผู้สมัครสามารถประเมินผลผ่านระบบ โดยระบบจะประมวล 
และรายงานผลการประเมิน ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการ     
การรับสมัครฯ ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ในภาพรวม มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 อยู่ในระดับมาก   
คิดเป็นร้อยละ 83.60 (6.1-5-1) และผลประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการสมัครสอบคัดเลือกระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 โดยรวม มีค่าคะแนนเฉล่ีย 4.08 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
81.60 (6.1-5-2) และยังมีการกํากับติดตามและประเมินผลการปรับปรุงงานบริการ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมี         
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การประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการในภาพรวม จากกล่องประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box)      
โดยมีค่าความพึงพอใจในปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 96.11 (6.1-5-3) และจัดทํารายงานผลการปรับปรุง  
โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลความพึงพอใจในข้ันตอนการให้บริการ
สมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา (6.1-5-4) ซึ่งได้จัดทําการวิเคราะห์ตนเองและแนวทางแก้ไขปรับปรุง ซึ่งเป็น
กระบวนการปรับปรุง การดําเนินงานเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพ ในที่ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย (6.1-5-5) 
เป็นการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะร่วมกันระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนด
กระบวนการในการดําเนินงานในปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย

2556 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  โดยกรอกข้อมูลผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณทีี่มีผลการประเมินแตกต่างกันในส่วนของหมายเหตุ) 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย
2557 2555 2556 2555 2556

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

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6.1-1-1 ระบบการสมัครออนไลน์

6.1-2-1 ข้อเสนอแนะจากการประเมินผลความพึงพอใจฯ การให้บริการการรับสมัครฯ  
ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 

6.1-2-2 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการการรับสมคัร การรายงานตัว และการทําบัตรประจําตัว
นิสิตใหม ่ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 

6.1-2-3 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการสมัครและการประเมินผล (ระบบการสมัครออนไลน์)

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
6.1-3-1 คู่มือการปฏิบัติงาน

6.1-3-2 แผนที่ความรู้ (KM Map) 

6.1-3-3 คณะกรรมการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556 

6.1-4-1 การตรวจสอบรายช่ือและสถานะสมัครสอบ

6.1-4-2 วิเคราะห์เปรียบเทียบระบบการสมัครและการประเมินผล (ระบบการสมัครออนไลน์)

6.1-5-1 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
การรับสมัคร การรายงานตัว และการทําบัตรประจําตัวนิสิตใหม ่ประจําภาคปลาย  
ปีการศึกษา 2556 

6.1-5-2 การประเมินความพึงพอใจในขั้นตอนการให้บริการสมัครสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา
ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2557 

6.1-5-3 ผลประเมินความพึงพอใจ (Satisfactory Box)

6.1-5-4 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีต่อการให้บริการการรับสมคัร การรายงานตัว และการทําบัตรประจําตัว
นิสิตใหม ่ประจําภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 

6.1-5-5 รายงานการประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4

 
แหล่งข้อมูล : รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสมัพันธ์ 

งานบริการการศึกษา และงานนโยบายและสารสนเทศ 
ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง  

โสภา อินทรุณ และ ลออรัตน์ ไพรสิงห์ 
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บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 

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

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง

2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้

3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

การประเมินคณุภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีพันธกิจหลักที่สําคัญ คือ กํากับดูแล สนับสนุนและประสานงานเพ่ือให้สาขาวิชาต่างๆ 
พัฒนาการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เต็มศักยภาพของแต่ละสาขา และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
ผลงานท่ีมีมาตรฐาน สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งพันธกิจหลักมีความเช่ือมโยงบูรณาการทุกเรื่องเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือส่งเสริมให้การจัดการด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีคุณภาพ 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 
และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมิน
ตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.94 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตาราง  
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ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

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

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.63 4.63 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เพ่ิม - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63 4.63 4.94 4.94 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เฉลี่ยภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้ + 1 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63 4.63 4.94 4.94 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของบัณฑติวิทยาลัย 
  บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุด
ที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองคป์ระกอบ สรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการดําเนินการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ตามนโยบายพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยอย่าง
สม่ําเสมอ จํานวน 6 ครั้ง/ปี 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. มีผู้เช่ียวชาญชาวต่างประเทศ และบุคลากรที่ให้บริการด้านภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้างทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 
2. มีระบบการจัดการความรู้ที่มปีระสิทธิภาพ  
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมลูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ระบบ \\Serverdata\sharefull\QA shop) 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
  จุดแข็ง 

1. มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงาน และการพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินงาน เพ่ือการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจแก่ผูร้ับบริการอย่างต่อเน่ือง 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 
2557 โดยคณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 แต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลัย 
คําสั่งที่ 2056/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังน้ี 

จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1. มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
สมํ่าเสมอ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก
2. มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และ
บุคลากรท่ีให้บริการด้านภาษาอังกฤษ
โดยเฉพาะ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
1. มีการพัฒนาความรู้ และเสริมสร้าง
ทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 

- - 

2. มีระบบการจัดการความรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน - - 

2. มีการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และ
รายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 

- - 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
จัดเก็บข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

- - 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
1. มีการทบทวนกระบวนการดําเนินงาน 
และพัฒนาปรับปรุงข้ันตอนการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

- - 
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คณะทํางานตรวจสอบคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 
 

ประธานคณะทํางาน.......................................................................... (นางอัจฉรา  ผ่องอุดม)
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

คณะทํางาน............................................................................................. (นางสมสุข  นูหาร)
หัวหน้างานมาตรฐานการศึกษา

คณะทํางาน..................................................................................... (นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ)
หัวหน้างานคลังและพัสดุ

คณะทํางาน...................................................................................... (นายมะนิด  วงษ์คล้าย)
หัวหน้างานประสานงานวิทยาเขต

คณะทํางาน........................................................................................... (นางโสภา  อินทรุณ)
หัวหน้างานบริการการศึกษา

คณะทํางานและเลขานุการ............................................................. (นางลออรัตน์  ไพรสงิห์)
หัวหน้างานนโยบายและสารสนเทศ

คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ........................................... (นางสาวสโรชา  สุพรรณพงศ์)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 
2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2556 น้ัน บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดทําแผนพัฒนาตาม
ข้อเสนอแนะแนวทางเสริมจุดแข็งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริมจุดแข็งฯ โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ (สปค.02) ซึ่งมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 7 กิจกรรม และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริม   
จุดแข็งฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 7 กิจกรรม รายละเอียดดังน้ี 
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4.1 แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปกีารศึกษา 2555 (สปค.01) 

แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริมจุดแข็งจากคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายงาน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2556 (แก้ไขปรับปรุง ณ วันที่ 17 เมษายน 2557) 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 
 1. คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ควรไปเยี่ยม
คณะต่างๆ เพื่อ
รับทราบข้อมูลของ
คณะ และชี้แจง
นโยบายและแนว
ทางการดําเนินงาน
ของบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุง 
 
 

1.1 คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยมีความยินดี
ในการไปเยี่ยมคณะ
ต่างๆ เพื่อรับทราบ
ข้อมูล พร้อมชี้แจง
นโยบายและแนว
ทางการดําเนินงาน
ของบัณฑิตศึกษา 
เพื่อร่วมกันหา
แนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุง 
 
 
 
 

1.1 ใช้กลยุทธ์เชิงรุก และ
เชิงรับ ดังนี้ 
1) กลยุทธ์เชิงรุก 
- บัณฑิตวิทยาลัยจัด
สัมมนาอาจารย์ ณ วิทยา
เขตบางเขน 
- บัณฑิตวิทยาลัยจัด
สัมมนาอาจารย์ ร่วมกับ
วิทยาเขต โดยคณบดี นํา
ทีมรองคณบดี หัวหน้า
งาน และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง ไปชี้แจง รับฟัง
ปัญหา ข้อเสนอแนะ และ
เยี่ยมวิทยาเขตต่างๆ 
 

1.1 โครงการสัมมนา
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ณ 
วิทยาเขตบางเขน ในวัน
คล้ายวันสถาปนาบัณฑิต
วิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 
1.2 โครงการสัมมนา
อาจารย์ประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา 
1.3 โครงการสัมมนา
อาจารย์ประจําบัณฑิต
วิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
 

1.1 อาจารย์บัณฑิต
ที่เข้าร่วมสัมมนา 
มีความพึงพอใจต่อ 
การสัมมนาใน
ภาพรวมระดับมาก
หรือเทียบเท่า ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4  
(จากคะแนนเต็ม 5) 
1.2 อาจารย์บัณฑิตที่
เข้าร่วมสัมมนา มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
ระเบียบว่าด้วยอาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย  

- ปีการศึกษา 2556 - สํานักงาน
เลขานุการ 
- งานบริการ
การศึกษา 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

  1.2 การไปเยี่ยม คณะ
ต่างๆ ควรจัดลักษณะ
สัมมนาร่วมกันทุก
คณะใน แต่ละวิทยา
เขต เพื่อทุกคณะจะได้
มีโอกาสหารือเรียนรู้
ร่วมกัน นําไปสู่การ
เสริมสร้างแนวทาง
สนับสนุนและบริการ
ศึกษาที่มีมาตรฐาน
และวิธีปฏิบัติเดียวกัน 
1.3 คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยควรนําทีมงาน 
คือ รองคณบดีและ
หัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง
เข้าร่วมสัมมนากับ
คณาจารย์ เพื่อ
บุคลากรทุกส่วนจะได้
รับทราบปัญหา 
ข้อเสนอแนะ ซึ่งเป็น
ข้อมูลสําคัญสําหรับ
การพัฒนาคุณภาพ
ต่อไป 

2) กลยุทธ์เชิงรับ
- บัณฑิตวิทยาลัยไปชี้แจง 
รับฟังปัญหา 
ข้อเสนอแนะ และเยี่ยม
คณะหรือวิทยาเขต ตาม
ความต้องการของแต่ละ
คณะหรือวิทยาเขต 

1.4 โครงการสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร 
1.6 การให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่ผู้บริหาร
และบุคลากรกรมวิชาการ
เกษตร ภายใต้ความ
ร่วมมือด้านการพัฒนา
บุคลากรระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และกรมวิชาการเกษตร ณ 
กรมวิชาการเกษตร 
 
 

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ.
2556 
ตลอดจนนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับมากหรือเทียบเท่า 
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4 
(จากคะแนนเต็ม 5) 
และมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1.4 บัณฑิตวิทยาลัย
จัดสัมมนาอาจารย์ 
เพื่อชี้แจงนโยบาย
และแนวทางการ
ดําเนินงานของ
บัณฑิตศึกษา 

 
 
 
 
 

 2. การตั้งประเด็นการ
จัดการความรู้ หากมี
กระบวนการวิเคราะห์
หาประเด็นสําคัญใน
แต่ละปี จะทําให้การ
จัดการความรู้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ชัดเจนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ เพื่อ
พิจารณาวิเคราะห์หา
ประเด็นการจัดการ
ความรู้ในแต่ละปี 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
2.2 ประชุมพิจารณา
วิเคราะห์หาประเด็นการ
จัดการความรู้ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู ้
2.2 ประชุมพิจารณา
วิเคราะห์หาประเด็นการ
จัดการความรู้ของแต่ละงาน 
2.3 วางแผนและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

2.1 มีคณะกรรมการ
จัดการความรู้ มีการ
วิเคราะห์หาประเด็น
เพื่อจัดการความรู้ใน
แต่ละปี 

- ปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
 3. ควรประเมินความรู้

ที่ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับในโครงการให้
ความรู้ภาษาอังกฤษที่
แสดงถึงความก้าวหน้า
หรือการเปลี่ยนแปลง 
เช่น ผลการทํา
แบบฝกึหัดหรือการฝึก
ทักษะ ผลการสอบ
ย่อย การประเมินผลผู้
เข้ารับการอบรมโดย
ผู้สอน เป็นต้น 

3.1 ประเมินความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม
โครงการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษของผู้
เข้ารับการอบรม เพื่อ
ประเมินผล
ความก้าวหน้าหรือ
การเปลี่ยนแปลง 
หลังจากได้รับการ
อบรม 

3.1 ประเมินความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม
โครงการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับ
การอบรม 

3.1 ประเมินความรู้ก่อน
และหลังการอบรม
โครงการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับ
การอบรม 

3.1 ผลความก้าวหน้า
หรือการเปลี่ยนแปลง 
หลังจากได้รับการ
อบรม 

- ตลอดปี งานบริหารและ
ธุรการ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 4. ควรมีการปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินในส่วนของ
การวิเคราะห์ SWOT 
ซึ่งยังมีข้อผิดพลาดใน
บางประเด็น 
 
 
 

4.1 วิเคราะห์ SWOT
ทางการเงิน และ
ทบทวน SWOT ของ
หน่วยงาน 

4.1 ศึกษาการวิเคราะห์ 
SWOT ทางการเงิน และ 
SWOT ของหน่วยงาน 

4.1 เชิญวิทยากรให้ความรู้
การจัดทํา SWOT องค์กร 
4.2 จัดประชุมแบบมีส่วน
ร่วมวิเคราะห์ SWOT ของ
หน่วยงาน 

4.1 SWOT ของ
หน่วยงาน 
4.2 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

- ปีงบประมาณ 2557 สํานักงาน
เลขานุการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 5. การพัฒนา

กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลเอกสารประกัน
คุณภาพ QA Shop 
ควรเชื่อมโยงไฟล์กับ
ข้อมูลหลักฐาน .pdf 
เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบ
เอกสารมากขึ้น 

5.1 ดําเนินการปรับ
กระบวนการ
เชื่อมโยงไฟล์ข้อมูล
หลักฐาน .pdf  เพื่อ
เพิ่มความสะดวกใน
การตรวจสอบ
เอกสาร 

5.1 ปรับกระบวนการ
เชื่อมโยงไฟล์ข้อมูล
หลักฐาน .pdf  เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร 

5.1 จัดทําในรูปแบบเว็บ 
ที่สามารถเชื่อมโยง
หลักฐานได้ทันที 

5.1 ความสะดวกใน
การตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน 
.pdf มากขึ้น  

- ตลอดปี งานนโยบายและ
สารสนเทศ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 6. ควรเพิ่มช่อง หรือ

บุคลากร หรือขยาย
เวลาการให้บริการแก่
นิสิตในช่วงเวลา
เร่งด่วนที่มีนิสิตจบ
การศึกษามาก  

6.1 มีนิสิตมาใช้
บริการช่วงสัปดาห์
สุดท้ายของวันสุดท้าย
ที่กําหนดเป็นจํานวน
มาก 
6.2 มีนิสิตเข้าใช้
บริการระบบ
เครือข่ายในช่วงเวลา
เร่งด่วนเป็นจํานวน
มาก ทําให้เครือข่าย
ล่าช้า 

6.1 จัดบุคลากรจากงาน
อื่นมาเสริมการให้บริการ
ที่เคาน์เตอร์บริการ 
ในช่วงที่คาดว่าจะมีนิสิต
มาใช้บริการเป็นจํานวน
มาก หรือจัดหานิสิต
ช่วยงานมาเสริม 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ใช้
บริการผา่นระบบ
ออนไลน์ มากขึ้น 
6.3 ปรับช่วงเวลาการใช้
เครือข่ายไม่ให้ซ้ําซ้อน 

6.1 จัดหาบุคลากรเสริมใน
ช่วงเวลาที่นิสิตมีความ
ต้องการในการใชบ้ริการ
มากขึ้น  
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ 
บริการระบบออนไลน์ 

6.1 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการอยู่
ในระดับดีมากหรือมี
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.50 (จากคะแนน
เต็ม 5)  
6.2 มีผู้ใช้บริการ
ระบบออนไลน์
เพิ่มขึ้น 

- ตลอดปี - งานบริการ
การศึกษา 
- งานมาตรฐาน
การศึกษา 
- งานนโยบาย
และสารสนเทศ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 6. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 7. ควรประสานกับ
คณะมนุษยศาสตร์ใน
การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างประเทศใน
การสอบภาษาอังกฤษ 
ภาคปากเปล่า 
โดยเฉพาะช่วง
ระยะเวลาใกล้จบ
การศึกษา เนื่องจากมี
นิสิตสอบเป็นจํานวน
มาก 

7.1 ติดต่อประสานงาน
กับคณะมนุษยศาสตร์
ในเรื่องการสอบ
ภาษาอังกฤษ  
ภาคปากเปล่า ในช่วง
ระยะเวลาใกล้จบ
การศึกษา เพื่อรองรับ
นิสิตที่มีการสอบเป็น
จํานวนมาก 
7.2 มีช่องทางในการ
สอบนอกเหนือจาก
วิทยาเขตบางเขน คือ
ที่คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

7.1 ติดต่อประสานงานกับ
คณะมนุษยศาสตร์ในเรื่อง
การสอบภาษาอังกฤษ  
ภาคปากเปล่า ในช่วงเวลา
ที่มีนิสิตสอบเป็นจํานวน
มาก 
7.2 ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสอบเพิ่มเติม
นอกเหนือจากวิทยาเขต
บางเขน คือที่คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

7.1 ติดต่อประสานงาน 
กับคณะมนุษยศาสตร์ 
เรื่องขอความร่วมมือใน
การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ 
ในช่วงเวลาใกล้สอบ 
7.2 ประชาสัมพันธ์ให้ 
นิสิตทราบว่า นอกเหนือ 
จากคณะมนุษยศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน นสิิตยังสามารถ
สอบได้ที่คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
7.3 นิสิตสามารถเลือก
สอบได้ทั้ง 2 วิทยาเขต 
7.4 บันทึกข้อความเวียน 
เรื่อง รายชื่ออาจารย์
บัณฑิตประจําคณะที่มี
คุณสมบัติเป็นกรรมการ 
ในการสอบภาษาอังกฤษ
แบบปากเปล่าของนิสิต
ปริญญาเอก 

7.1 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

- ตลอดปี งานมาตรฐาน
การศึกษา 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2555 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะแนวทางเสริมจุดแข็งจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
บัณฑิตวิทยาลัย 

รายงาน ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
3. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ภาพรวม 
 1. คณบดีบัณฑิต

วิทยาลัย ควรไปเยี่ยม
คณะต่างๆ เพื่อ
รับทราบข้อมูลของ
คณะ และชี้แจง
นโยบายและแนว
ทางการดําเนินงาน
ของบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เพื่อ
ร่วมกันหาแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุง 
 
 
 
 

1.1 ใช้กลยุทธ์เชิงรุก และ
เชิงรับ ดังนี้ 
1) กลยุทธ์เชิงรุก 
- บัณฑิตวิทยาลัยจัด
สัมมนาอาจารย์ ณ วิทยา
เขตบางเขน 
- บัณฑิตวิทยาลัยจัด
สัมมนาอาจารย์ ร่วมกับ
วิทยาเขต โดยคณบดี นํา
ทีมรองคณบดี หัวหน้างาน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ไปชี้แจง รับฟังปญัหา 
ข้อเสนอแนะ และเยี่ยม
วิทยาเขตต่างๆ 
2) กลยุทธ์เชิงรับ 
- บัณฑิตวิทยาลัยไปชี้แจง 

1.1 โครงการสัมมนา
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย ณ 
วิทยาเขตบางเขน ในวัน
คล้ายวันสถาปนาบัณฑิต
วิทยาลัย ครบรอบปีที่ 47 
1.2 โครงการสัมมนา
อาจารย์ประจําบัณฑิต
วิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต 
ศรีราชา 
1.3 โครงการสัมมนา
อาจารย์ประจําบัณฑิต
วิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

1.1 อาจารย์บัณฑิตที่
เข้าร่วมสัมมนา 
มีความพึงพอใจต่อ 
การสัมมนาใน
ภาพรวมระดับมาก
หรือเทียบเท่า ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4  
(จากคะแนนเต็ม 5) 
1.2 อาจารย์บัณฑิตที่
เข้าร่วมสัมมนา มี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อบังคับว่า
ด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและ
ระเบียบว่าด้วยอาจารย์
บัณฑิตวิทยาลัย 

ดําเนินงานเสร็จสิ้น 7/7x100 = 100% - - สํานักงาน
เลขานุการ 
- งานบริการ
การศึกษา 



  
  

รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25525566  

 

112277 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ 
และเยี่ยมคณะหรือวิทยา
เขต ตามความต้องการ
ของแต่ละคณะหรือ 
วิทยาเขต 

1.4 โครงการสัมมนา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จ.สกลนคร 
1.6 การให้คําแนะนํา
เกี่ยวกับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่ผู้บริหาร
และบุคลากรกรมวิชาการ
เกษตร ภายใต้ความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
ระหว่างมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ และกรม
วิชาการเกษตร ณ กรม
วิชาการเกษตร 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ พ.ศ.
2556 
ตลอดจนนโยบายและ
แนวทางการดําเนินงาน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับมากหรือเทียบเท่า  
ด้วยคะแนนเฉลี่ย 4 
(จากคะแนนเต็ม 5) 
และมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องดังกล่าว 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

 2. การตั้งประเด็นการ
จัดการความรู้ หากมี
กระบวนการวิเคราะห์
หาประเด็นสําคัญใน
แต่ละปี จะทําให้การ
จัดการความรู้เป็น
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตวิทยาลัยได้
ชัดเจนมากขึ้น 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
2.2 ประชุมพิจารณา
วิเคราะห์หาประเด็นการ
จัดการความรู้ 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู ้
2.2 ประชุมพิจารณา
วิเคราะห์หาประเด็นการ
จัดการความรู้ของแต่ละงาน
2.3 วางแผนและแนวทาง
ปฏิบัติการจัดการความรู้ 
เพื่อพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย 

2.1 มีคณะกรรมการ
จัดการความรู้ มีการ
วิเคราะห์หาประเด็น
เพื่อจัดการความรู้ใน
แต่ละปี 

ดําเนินงานเสร็จสิ้น 7/7x100 = 100% - คณะกรรมการ
จัดการความรู้ 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
 3. ควรประเมินความรู้ 

ที่ผู้เข้ารับการอบรมได้ 
รับในโครงการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าหรือการ
เปลี่ยนแปลง เช่น  
ผลการทําแบบฝึกหัด
หรือการฝึกทักษะ  
ผลการสอบย่อย การ
ประเมินผลผู้เข้ารับการ
อบรมโดยผู้สอน เป็นต้น 

3.1 ประเมินความรู้ที่
ได้รับจากการอบรม
โครงการให้ความรู้
ภาษาอังกฤษของผู้เข้ารับ
การอบรม 

3.1 ประเมินความรู้ก่อน
และหลังการอบรมโครงการ
ให้ความรู้ภาษาอังกฤษของ
ผู้เข้ารับการอบรม 

3.1 ผลความก้าวหน้า
หรือการเปลี่ยนแปลง 
หลังจากได้รับการ
อบรม 

ดําเนินงานเสร็จสิ้น 7/7x100 = 100% - งานบริหารและ
ธุรการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 4. ควรมีการปรับปรุง

แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินในส่วนของ
การวิเคราะห์ SWOT 
ซึ่งยังมีข้อผิดพลาดใน
บางประเด็น 

4.1 ศึกษาการวิเคราะห์ 
SWOT ทางการเงิน และ 
SWOT ของหน่วยงาน 

4.1 เชิญวิทยากรให้ความรู้
การจัดทํา SWOT องค์กร 
4.2 จัดประชุมแบบมีส่วน
ร่วมวิเคราะห์ SWOT ของ
หน่วยงาน 

4.1 SWOT ของ
หน่วยงาน 
4.2 แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่มี
ประสิทธิภาพ 

ดําเนินงานเสร็จสิ้น 7/7x100 = 100% - สํานักงาน
เลขานุการ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 5. การพัฒนา

กระบวนการจัดเก็บ
ข้อมูลเอกสารประกัน
คุณภาพ QA Shop 
ควรเชื่อมโยงไฟล์กับ
ข้อมูลหลักฐาน .pdf 
เพื่อความสะดวกใน
การตรวจสอบเอกสาร
มากขึ้น 
 
 
 
 
 

5.1 ปรับกระบวนการ
เชื่อมโยงไฟล์ข้อมูล
หลักฐาน .pdf  เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร 

5.1 จัดทําในรูปแบบเว็บ
ที่สามารถเชื่อมโยง
หลักฐานได้ทันที 

5.1 ความสะดวกใน 
การตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน .pdf มากขึ้น 

ดําเนินงานเสร็จสิ้น
(CHE QA Online) 

7/7x100 = 100% - งานนโยบายและ
สารสนเทศ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 6. ควรเพิ่มช่อง หรือ

บุคลากร หรือขยาย
เวลาการให้บริการแก่
นิสิตในช่วงเวลา
เร่งด่วนที่มีนิสิตจบ
การศึกษามาก  

6.1 จัดบุคลากรจากงาน
อื่นมาเสริมการให้บริการที่
เคาน์เตอร์บริการ ในช่วงที่
คาดว่าจะมีนิสิตมาใช้
บริการเป็นจํานวนมาก 
หรือจัดหานิสิตช่วยงาน 
มาเสริม 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ใช้
บริการผ่านระบบออนไลน์ 
มากขึ้น 
6.3 ปรับช่วงเวลาการใช้
เครือข่ายไม่ให้ซ้ําซ้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 จัดหาบุคลากรเสริมใน
ช่วงเวลาที่นิสิตมีความ
ต้องการในการใชบ้ริการ 
มากขึ้น  
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ใช้ 
บริการระบบออนไลน์ 

6.1 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการอยู่ใน
ระดับดีมากหรือมี
ระดับคะแนนเฉลี่ย 
4.50  
(จากคะแนนเต็ม 5)  
6.2 มีผู้ใช้บริการ
ระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น 

ดําเนินงานเสร็จสิ้น 7/7x100 = 100% - - งานบริการ
การศึกษา 
- งานมาตรฐาน
การศึกษา 
- งานนโยบาย
และสารสนเทศ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

3. แนวทางการพัฒนา
เสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

 7. ควรประสานกับ
คณะมนุษยศาสตร์ใน
การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างประเทศใน
การสอบภาษาอังกฤษ 
ภาคปากเปล่า 
โดยเฉพาะช่วง
ระยะเวลาใกล้จบ
การศึกษา เนื่องจากมี
นิสิตสอบเป็นจํานวน
มาก 

7.1 ติดต่อประสานงานกับ
คณะมนุษยศาสตร์ในเรื่อง
การสอบภาษาอังกฤษ  
ภาคปากเปล่า ในช่วงเวลา
ที่มีนิสิตสอบเป็นจํานวน
มาก 
7.2 ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการสอบเพิ่มเติม
นอกเหนือจากวิทยาเขต
บางเขน คือที่คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

7.1 ติดต่อประสานงาน
กับคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง
ขอความร่วมมือในการ
จัดหาผู้เชี่ยวชาญ ในช่วง
เวลาใกล้สอบ 
7.2 ประชาสัมพันธ์ให้ 
นิสิตทราบว่า นอกเหนือ 
จากคณะมนุษยศาสตร์ วิทยา
เขตบางเขน นสิิตยังสามารถ
สอบได้ที่คณะ 
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
วิทยาเขตกําแพงแสน 
7.3 นิสิตสามารถเลือกสอบ
ได้ทั้ง 2 วิทยาเขต 

7.1 ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ดําเนินงานเสร็จสิ้น 7/7x100 = 100% - งานมาตรฐาน
การศึกษา 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ให้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน  
2556 - 31 พฤษภาคม 2557) ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2557 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเน่ือง      

5.1  รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปกีารศึกษา 2556 
 1.   ดร.จีรศักด์ิ  พงษ์พิษณุพิจิตร์  ประธานคณะกรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 2.   ผศ.ดร.มงคล  หวังสถิตย์วงษ์ รองประธานคณะกรรมการ 
  คณะครุศาสตรอุ์ตสาหกรรม  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 3.   ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร คณะกรรมการ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 4.   นางกัลยาณี  รตันวราหะ   กรรมการและเลขานุการ 
  สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 5.   นางสาวหทัยชนก  อินถา ผู้ช่วยเลขานุการ 
  สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

5.2  บทสรปุสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย ประจําปี

การศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์โครงการปริญญาโท ศิษย์เก่าและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา บุคลากร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
ของบัณฑิตวิทยาลัย  
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สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเพ่ิม 1 ตัวบ่งช้ี โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉล่ีย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมากเช่นกัน รายละเอียดดังตาราง 

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ

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

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.63 4.63 4.76 4.76 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ  

บังคับ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เพ่ิม - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63 4.63 4.94 4.94 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
เฉลี่ยภาพรวม (12 ตัวบ่งชี้ + 1 ตัวบ่งชี้) 5.00 5.00 5.00 5.00 4.63 4.63 4.94 4.94 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

ภาพรวม 
จุดแข็ง 

 1.  ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่น และให้ความสําคัญกับการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
 2.  บุคลากรมีจิตมุ่งบริการสูง 

 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 - ควรเน้นการอบรมให้ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยให้กับอาจารย์และนิสิตให้มากขึ้น เพ่ือลดปัญหาการ
คัดลอก 
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 ข้อสังเกต 
 1.  ควรเน้นข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น รายละเอียดที่ต้องการอ้างอิงในรายงานการประชุม 
 2.  การอธิบายวิธีดําเนินงานบางข้อไม่ครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.  เอกสารหลกัฐานบางข้อไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน 

5.3  ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2555 พบว่า บัณฑิต
วิทยาลัย มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ทั้งหมด จํานวน 7 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 7 กิจกรรม 

5.4  ข้อมูลการประกันคณุภาพของบณัฑิตวิทยาลยั 
บัณฑิตวิทยาลัย ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการ

ประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการ
ประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 11 – 12 
กรกฎาคม 2556 พบว่า โดยบัณฑิตวิทยาลัย มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ีย 4.94 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนตัวบ่งช้ีเพ่ิม 1 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ทําให้คะแนนรวม 13 ตัวบ่งช้ี มี
คะแนนเฉลี่ย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมินมี
ผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ีย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนตัวบ่งช้ีเพ่ิม 1 ตัวบ่งช้ี มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ทําให้คะแนนรวม 13 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ีย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

5.5  แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
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5.6  กําหนดการประเมิน 
วันจันทรท์ี ่7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงานในการประเมินฯ  
เวลา 09.00 - 09.15 น. ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และแนวทาง

ในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
เวลา 09.15 – 10.00 น. ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ดังน้ี  

1.  ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น  
2.  สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 
  คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ
 และผลผลิต  
3. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงาน 
  ตามระบบประกันคุณภาพ  

 4. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
  และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต  

เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ดังน้ี  
เวลา 13.00 – 13.30 น. กลุ่มที ่1 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  จํานวน 3 คน  
เวลา 13.30 – 14.00 น. กลุ่มที ่2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โครงการปริญญาโท จํานวน 3 คน  
เวลา 14.00 – 14.30 น. กลุ่มที ่3 นิสิต       จํานวน 6 คน  
เวลา 14.30 – 15.00 น. กลุ่มที ่4 บุคลากรข้าราชการ และพนักงาน  จํานวน 6 คน  
เวลา 15.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และประชุมสรุปผลการประเมินฯ  
 ในเบ้ืองต้น 

วันอังคารที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) 
เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจา 
 ให้ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย รับทราบ 
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5.7  วิธีการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษารายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
data set) ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 
31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์   

5.8  เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด เพ่ือให้

หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

5.9  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัย มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.94 ได้คุณภาพระดับดีมาก เช่นกัน รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย 

  
  
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน
2556 2557

  
  

ประเมินตนเอง กรรมการ บว. กรรมการ
ตัวตั้ง ผลลัพธ์

(% หรือ
สัดส่วน)

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 4.94 4.94
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตัวบ่งชี้ 13 ตัวบ่งชี้ (บังคับ 12 ตังบ่งชี้ + 1 ตัวบ่งชีเ้พ่ิม) 4.94 4.94

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.76 4.76
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 4679.80 4.27 4679.80 4.27 4.27 4.27

1097 1097 

2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  5.00 5.00
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้ง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 100.00 58.00 100.00 58.00 100.00 5.00 5.00

58.00 58.00 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5.00 5.00
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 5.00
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ 9 9 9 9 5.00 5.00

5.2 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศกึษา (เพ่ิมเติม) 

ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 5.00 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00

 
 



  
 

  
รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25525566 

113399
 

 

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี 

พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ
กรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.76 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
 1. มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนิสิตและการบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2. บุคลากรมีจติมุ่งบริการสูง 
แนวทางเสริม 
1. ควรเพ่ิมสัดส่วนผู้ตอบแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมการให้บริการในบางโครงการ เพ่ือสะท้อนผลลัพธ์

ที่แท้จริงของโครงการ 
 2. ควรเพ่ิมช่องทางในการรวบรวมแบบสํารวจความต้องการการรับบริการของนิสิต เพ่ือให้มีจํานวนมากข้ึน 

เช่น ขอความร่วมมือแต่ละสาขาวิชาช่วยแจกแบบสํารวจให้นิสิต เป็นต้น 
3. โครงการ/กิจกรรม ที่จัดหลายๆ ครั้ง หรอืทุกปี เช่น การอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ เป็นต้น อาจทําใน

รูปคู่มือ วิดีโอ หรือสื่ออ่ืนๆ เพ่ือเผยแพร่ใหนิ้สิตสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทกุเวลา 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ สรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
1. มีการพัฒนาความรู้ และเสริมทักษะวิชาชีพแก่บุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ 
2. มีระบบการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
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แนวทางเสริม 
1. ควรพิจารณาส่งบุคลากรไปฝึกอบรม หรอืดูงานภายนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น เพ่ือขยายพรมแดนองค์

ความรู้และทักษะ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
- มีการบริหารการเงินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
แนวทางเสริม 
- ควรหากลยุทธ์ในการแสวงหางบประมาณจากภายนอกให้มากขึ้น เช่น การหารายได้จาการขายระบบ

สารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 
ขอ้สังเกต 
- ควรเน้นข้อความท่ีต้องการอ้างอิงให้ชัดเจน เช่น รายละเอียดที่ต้องการอ้างอิงในรายงานการประชุม 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี 

แนวทางเสริม 
- ควรหาแนวทางในการเผยแพร่นวัตกรรม เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนนําไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี 

จุดแข็ง 
- ผู้บริหารและบุคลากรให้ความสําคัญกับการพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
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ภาคผนวกท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย ผลการดําเนินงาน ปี 2556

ประเมินตนเอง กรรมการ
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.27 4.27

3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 
5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของ

หน่วยงาน 
ข้อ 7 7

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5

7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6

8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7

9 จํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 

คน 58 58

10 จํานวนบุคลากรท้ังหมด คน 58 58

11 จํานวนบุคลากรประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 58 58

12 จํานวนบุคลากรประจําท่ีลาศึกษาต่อ คน - -

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 9 9

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5 5
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ภาคผนวกท่ี 2 ข้อมูลการสัมภาษณ ์

กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย  
1. หน้าที่ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 

- ให้คําแนะนํา แก้ปัญหา ดูแลกฎระเบียบ และมาตรฐานการศึกษาต่างๆ  
2. การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแผนงานประจําปี แผนกลยุทธ์ และแผนเชิงรุกต่างๆ 

- บัณฑิตวิทยาลัย มีการร่างแผนงาน และนําเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือปรับแก้ไข 
3. การวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และแหล่งทุนที่เข้ามาเสริมรายได้ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย 

- บัณฑิตวิทยาลัย มีการนําวาระเกี่ยวกับสถานะทางการเงินแจ้งในที่ประชุม โดยให้พิจารณาเห็นชอบ 
รวมทั้งมีการแจ้งรายรับจากแหล่งทุนต่างๆ ทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รวมทั้งจากแหล่งทุนอ่ืนที่คณบดี
เป็นผู้จัดหามาด้วย 

4. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการทําหน้าที่ และยอมรับในตัวคณบดีที่ให้ร่วมแสดงความคิดเห็น แต่จะมี

ปัญหาอุปสรรคกับหน่วยงานภายนอกมากกว่า เช่น สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมีการเปลี่ยน
เกณฑ์ต่างๆ ทําให้การปฏิบัติงานล่าช้าไม่ทันท่วงที 

5. ความต้องการให้บัณฑิตวิทยาลัยพัฒนามากขึ้น 
- สิ่งที่ต้องการจะพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัย คือ ความสามารถทางภาษาอังกฤษของนิสิต และควร

เพ่ิมการหาแหล่งทุนมากขึ้นและกระจายเงินทุนให้พอเพียง โดยเฉพาะสาขาสังคมศาสตร์  
6. ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

- บัณฑิตวิทยาลัยมีการนําวาระการประกันคุณภาพ เข้าที่ประชุมพิจารณา และให้เสนอแนะ 

กลุ่มที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โครงการปริญญาโท  
1. การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

- การเป็นที่ปรึกษาไม่มีเง่ือนไข แล้วแต่ความสมัครใจของอาจารย์ของการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
แต่จะเกณฑ์จํานวนอาจารย์ต่อนิสิตระหว่างภาคปกติและภาคพิเศษ สําหรับการสอบวิทยานิพนธ์ต้องมี
บุคคลภายนอกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการที่ปรึกษา และกรรมการที่ปรึกษาร่วม 

2. ปัญหาอุปสรรคท่ีเก่ียวกับการทําหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาต้ังแต่เริ่มเข้าศึกษา จนจบการศึกษา 
- นิสิตภาคปกติจะดําเนินการประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรง  สาํหรับนิสิตภาคพิเศษ จะมี

เจ้าหน้าที่ประจําโครงการดําเนินการให้ สําหรับการติดต่อเรียบร้อยแล้วรอฟังผลมีความสะดวกรวดเร็ว เพราะใช้
บริการผ่านทางออนไลน์  แต่ปัจจุบันที่มีปัญหาและอุปสรรค คือ การคัดลอกวิทยานิพนธ์ อาจารย์เสนอให้มีระบบ
การตรวจสอบการคัดลอกวิทยานิพนธ์ เพ่ือลดภาระงานของอาจารย์  

3. ตัวอย่างและวิธีการของการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
- บัณฑิตวิทยาลัย มีแบบฟอร์มและตัวอย่างที่ชัดเจน รวมทั้งมีการจัดอบรมให้นิสิตอย่างสมํ่าเสมอ 
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4. บทความตีพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
- บทความที่ ตีพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษ หรือบทคัดย่อ มักจะมีปัญหาแต่ก็ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษของนิสิตเอง แต่ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาจะตรวจสอบการเขียนภาษาอังกฤษให้ได้มากท่ีสุด และทาง
บัณฑิตวิทยาลัยก็จะตรวจสอบอีกคร้ัง 

5. การขอคําปรึกษากับบัณฑิตวิทยาลัย 
- เจ้าหน้าที่ให้คําแนะนําเป็นอย่างดี หรือเมื่อบัณฑิตวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบต่างๆ ก็

จะแจ้งให้เข้าฟัง บัณฑิตวิทยาลัยมีระบบที่ดี และมีการพัฒนาอย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งมีเอกสารส่งไปให้หน่วยงาน
ได้รับรู้ข่าวสารเพ่ิมเติมอีกด้วย  

กลุ่มที่ 3 ศิษย์เก่า และนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 
1. ศิษย์เก่า  

- มีเว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบันสามารถหาสืบค้นข้อมูลได้ เจ้าหน้าที่ตอบคําถามได้กระจ่าง และให้
คําแนะนําเป็นอย่างดี   

2. ศิษย์ปัจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา 
 - มีแบบฟอร์มต่างๆ ที่สามารถดาวโหลดจากเว็บไซต์ได้  ให้ความช่วยเหลือกับนิสิตเป็นอย่างดีทั้ง

นิสิตชาวไทยและนิสิตต่างประเทศ 
 - การทําเรื่องขอจบการศึกษา สามารถทําได้อย่างรวดเร็ว หรือในบางคร้ังเร็วกว่าเวลาที่กําหนด 
 - มีการส่งข้อความ การรายงานความก้าวหน้าในเรื่องที่ย่ืนเอกสารไว้  
 - มีการให้บริการดี สะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา  
 - มีทุนสนับสนุนให้ทั้งนิสิตปริญญาโท และนิสิตปริญญาเอก 
 - สถานที่ในการให้บริการ เมื่อมีนิสิตมาใช้บริการมากๆ ร้อนและพัดลมมีน้อย  

กลุ่มที่ 4 บุคลากร ข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยของบัณฑิตวิทยาลัย 
1. การให้บริการที่วิทยาเขตกําแพงแสน 

- การให้บริการราบรื่น ข้อมูลรวดเร็วและทันสมัยอยู่เสมอ การปฏิบัติของวิทยาเขตกําแพงแสนใช้
มาตรฐานเดียวกับวิทยาเขตบางเขน เมื่อมีการเปลี่ยนคําสั่งจะใช้การดําเนินงานผ่านทางออนไลน์  

2. ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
- มีการเปลี่ยนบุคลากรที่จัดเก็บข้อมูลในเรื่องของทุน  ทําให้เกิดปัญหาในการสืบค้นข้อมลู  

3. การข้ึนทะเบียนเป็นอาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัย มีผูส้นใจมาสมัครน้อยลง 
4. การขับเคล่ือนบัณฑิตวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพร้อมรับประชาคมอาเซียน รวมทั้งสามารถ

แข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้ 
5. มีการดําเนินการตามกระบวนการ PDCA ในการปฏิบัติงาน 
6. มีการเสวนาเรื่องประกันคุณภาพ รวมท้ังให้ข้อมูลด้านประกันคุณภาพ เพ่ือเตรียมรับการประเมิน

คุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย 
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 ภาคผนวกที่ 3 แบบเก็บข้อมูลพืน้ฐานประกอบการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 2556

5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ
ความพึงพอใจ

บัณฑิตวิทยาลัย 2476 1097 4679.80
1  โครงการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 4.29

1.1 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร (The 

Graduate Student English Conversation 

Classes)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 1 19 พฤศจิกายน 2556 3 ธันวาคม 2556 16 11 4.25 46.75

ครั้งที่ 2 16 ธันวาคม 2556 23 ธันวาคม 2556 21 12 4.18 50.16

ครั้งที่ 3 12 มีนาคม 2557 28 มีนาคม 2557 18 14 4.28 59.92

ครั้งที่ 4 11 เมษายน 2557 30 เมษายน 2557 23 14 4.45 62.30

1.2 การใช้ภาษาอังกฤษในการเขียนงานทาง

วิชาการ (Workshop on English Academic

 Writing)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 1 14 มิถุนายน 2556 28 มิถุนายน 2556 37 19 4.32 82.08

ครั้งที่ 2 22 มกราคม 2557 7 กุมภาพันธ์ 2557 31 17 4.18 71.06

1.3 หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและการ

เตรียมความพร้อมการสอบข้อเขียน (English

 Grammar and Examination Preparation)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 21 กุมภาพันธ์ 2557 5 มีนาคม 2557 20 15 4.33 65.00

2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
วิทยาเขตกําแพงแสน

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยา

เขตกําแพงแสน

บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขต

กําแพงแสน

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 4.48

2.1 English Grammar Classes กันยายน 2556 27 มีนาคม 2557 15 15 4.47 67.05

2.2 English Conversation Classes กนัยายน 2556 27 มีนาคม 2557 21 21 4.49 94.29

แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

7. การประเมินผล
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5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ
ความพึงพอใจ

3 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ
ภาษาอังกฤษแบบปากเปล่าสําหรับนิสิต
ระดับปริญญาเอก (English Oral Exam 
Practice for Doctoral Degree 
Students)

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 มิถุนายน 2556 31 พฤษภาคม 2557 25 22 4.57 100.54

4 การให้บริการตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 มิถุนายน 2556 31 พฤษภาคม 2557 161 29 4.47 129.63

5 โครงการปฐมนิเทศนิสิตต่างชาติระดับ
บัณฑิตศึกษา

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 20 กุมภาพันธ์ 2557 20 กุมภาพันธ์ 2557 33 29 4.33 125.57

6 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ "Brown Bag
 Seminar"

งานบริหารและธุรการ งานบริหารและธุรการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 7 มีนาคม 2557 7 มีนาคม 2557 19 18 4.23 76.14

7 วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง “โครงการ
ฝึกฝนทักษะการสัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ 
How to deliver a seminar in English 
effectively” ณ คณะสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม นิสิตคณะสิ่งแวดล้อม 20 มิถุนายน 2556 20 มิถุนายน 2556 95 85 4.39 373.15

8 จัดประชุมวิชาการนานาชาติ Joint 
Research Seminar under Kasetsart 
University-Yamaguchi University 
(JASSO-SSSV 2013)  Student 
Exchange Program and Kasetsart 
University-Louisiana State University 
(Agricultural Center) Internship 
Program

บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

คณาจารย์

19 กันยายน 2556 19 กันยายน 2556 59 37 4.13 152.81

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

7. การประเมินผล
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5.1 เริ่มต้น 5.2 สิ้นสุด 7.1 จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม

7.2 ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)

7.3 ผลรวมระดับ
ความพึงพอใจ

9 โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น 
ประจําปีการศึกษา 2555

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 31 มกราคม 2556 10 ตุลาคม 2557 28 20 4.39 87.80

10 โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ 
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับชาติ/
นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์ และสาย
วิทยาศาสตร์สังคม

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 1 19 กุมภาพันธ์ 2557 19 กุมภาพันธ์ 2557 182 177 4.27 755.79

ครั้งที่ 2 26 สิงหาคม 2557 26 สิงหาคม 2557

11 โครงการอบรมการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 
ประจําปีการศึกษา 2556

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 1 10 มกราคม 2557 10 มกราคม 2557 75 73 4.07 297.11

ครั้งที่ 2 12 กุมภาพันธ์ 2557 12 กุมภาพันธ์ 2557 47 47 4.43 208.21

12 โครงการการให้รางวัลเกียรติยศแก่นิสิตที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ
ประจําปีการศึกษา 2555

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 31 มกราคม 2556 10 ตุลาคม 2556 16 11 4.43 48.73

13 โครงการผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปี
การศึกษา 2555

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 27 กันยายน 255 10 ตุลาคม 2556 26 25 4.27 106.75

14 โครงการฝึกอบรมการใช้ระบบตรวจสอบ
ความเป็นต้นฉบับของเอกสารอัตโนมัติ 
(Anti Kobpae)

งานมาตรฐานการศึกษา งานมาตรฐานการศึกษา อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย 

ประเภทอาจารย์ประจํา

19 สิงหาคม 2556 21 สิงหาคม 2556 84 83 4.10 340.30

15 โครงการพัฒนาวิชาการ สํานักงานเลขานุการ สํานักงานเลขานุการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 ตุลาคม 2555 30 กันยายน 2556 1,424 303 4.22 1278.66

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม 2. ชื่อคณะผู้ดําเนินการ 3. ชื่อหน่วยงานที่ดําเนินการ 4. กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 5. วันเดือนปีที่ให้บริการวิชาการ 6. จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

7. การประเมินผล
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 (สกอ.7.2) การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ปีการศึกษา 2556

ลําดับ 1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู้ 2. ระดับการดําเนินงาน 3. พันธกิจ 4. บุคคลเป้าหมาย 5. ประเด็นความรู้ 6. ลักษณะการเผยแพร่ 7. หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

บัณฑิตวิทยาลัย
1 แผนที่ความรู้ (KM Map) ระดับฝ่าย/กอง/งาน สนับสนุนการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน 1.1 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ

บริหารแบบธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสร้าง

เสริมจิตสํานึกรักองค์กร

เว็บไซต์ แผนที่ความรู้ (KM Map) ใน 

Intranet

2 การวิเคราะห์ SWOT เพื่อ

การเขียนแผนเชิงรุก

ระดับฝ่าย/กอง/งาน สนับสนุนการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน 2.1 เพื่อการจัดทําแผนกลยุทธ์องค์กร แผน

กลยุทธ์ทางการเงิน และการจัดการความรู้ใน

งาน

เว็บไซต์ Intranet

3 การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน

ระดับฝ่าย/กอง/งาน สนับสนุนการบริการทาง

วิชาการ

ผู้ปฏิบัติงาน 3.1 การใช้โปรแกรม Digital Organizer 

เพื่อสแกนลายเซ็นบัตรประจําตัวนิสิต

เอกสารวิชาการ เอกสาร

4 การประกันคุณภาพ ระดับฝ่าย/กอง/งาน สนับสนุนการบริหารจัดการ ผู้ปฏิบัติงาน 4.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้าน

ประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ได้รับ

การพัฒนาทักษะความรู้เพิ่มขึ้น และนํา

ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่บุคลากรต่อไป

เว็บไซต์ Intranet

4.2 เพื่อการจัดเก็บข้อมลูเอกสารประกัน

คุณภาพในรูปไฟล์ .pdf

เว็บไซต์ \\Serverdata\sharefull\QA 

Shop

หมายเหตุ : การจัดการความรู้ สามารถนับการจัดสัมมนาได้

แบบเก็บการบริหารจัดการ 1  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 (สกอ.7.4) ระบบบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

6.1 
โอกาสที่จะ

เกิด

6.2 
ผลกระทบ

6.3 ระดับ
ความเสี่ยง

6.4 ลําดับ
ความเสี่ยง

บัณฑิตวิทยาลัย

1 ความพร้อมในการ

ให้บริการในยุค 

AEC

เพื่อให้มีความพร้อม

ทางด้านการบริการของ

บุคลากร

ด้านยุทธศาสตร์ 

ด้านนโยบาย และ

ด้านการปฏิบัติงาน

 - บุคลากรขาดทักษะ

ทางด้านภาษาต่างประเทศ

 - จัดโครงการอบรมความรู้

ด้านภาษาและจัดทํา 

Pre-test และ Post-test 

ให้บุคลากร รวมทั้งให้ความรู้

เรื่องวัฒนธรรมต่างชาติ

3 3 9 สูง 30 ก.ย.

2557

งานบริการ

การศึกษา

แบบเก็บการบริหารจัดการ 2 ระบบบริหารความเสี่ยง

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

8.ผู้รับผิดชอบ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ปีการศึกษา 2556

ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มา
ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 
(บาท)

บัณฑิตวิทยาลัย
1 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม การจัดการความรู้เชิงปฏิบัติการ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองยานพาหนะ 11 มิถุนายน 2556 11 มิถุนายน 2556 1 - -

นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ เรื่อง "การดําเนินการเตรียมความ อาคารและสถานที่

พร้อมต่อสภาวะวิกฤตของ มก.

2 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม กบข.สมาชิกสัมพันธ์สัญจร ปี 2556 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 26 มิถุนายน 2556 26 มิถุนายน 2556 1 - -

นางศรีอุษา  ปาละวัธนะกุล

นายมะนิด  วงษ์คล้าย

นางสมสุข  นูหาร

น.ส.ขวัญตา  ช้างทอง

นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ

นางประภาพรรณ  ประยูรหงษ์

3 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 15 กรกฎาคม 2556 15 กรกฎาคม 2556 6 - -

30 กันยายน 2556 30 กันยายน 2556

17 มกราคม 2557 17 มกราคม 2557

21 กุมภาพันธ์ 2557 21 กุมภาพันธ์ 2557

 25 เมษายน 2557 25 เมษายน 2557

30 พฤษภาคม 2557 30 พฤษภาคม 2557

4 น.ส.ปุญญาลักษณ์  อําพร อบรมเชิงปฏิบัติการการทํางานใน ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 18 สิงหาคม 2556 18 สิงหาคม 2556 1 - -

ระบบ ERP

5 นายพูนศักดิ์  ประคําทอง อบรมโปรแกรม Oracle Database ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักบริการ 19 สิงหาคม 2556 23 สิงหาคม 2556 5 ทุนภายในคณะ 18,190

คอมพิวเตอร์

แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา
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ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มา
ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 
(บาท)

6 นายมะนิด  วงษ์คล้าย ร่างกายแข็งแรง จิตเบิกบาน สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 13 กันยายน 2556 13 กันยายน 2556 1 - -

นางศรีอุษา  ปาละวัธนะกุล ทํางานอย่างมีความสุข

นางสมสุข  นูหาร

นางวัฒนา  วิธจีงเจริญ

นางประภาพรรณ  ประยูรหงษ์

นางเฑียรทิพย์  วังภูสิต

นายพงษ์ศักดิ์  แก้วประพาฬ

นางจงกลณี  ทองคง

นางพรทิพย์  ฐานะกาญจน์

นางสุรีพร  พลอยศรีธรรมชาติ

7 นายมะนิด  วงษ์คล้าย การป้องกันและระงับอัคคีภัย ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองยานพาหนะ 27 กันยายน 2556 27 กันยายน 2556 1 - -

นายพงษ์ศักดิ์  แก้วประพาฬ อาคารสูง อาคารและสถานที่

นายนรินทร์  แสงอุไร

8 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม บรรยายการจัดการความรู้งานบุคคล บรรยาย ภานในมหาวทิยาลัย 27 กันยายน 2556 27 กันยายน 2556 1 - -

น.ส.จันทิมา  พันธ์นิตย์ เพื่อปฏิบัติงานทดแทนกัน

นายสรวุฒิ  ชนะศัตรู

9 นางพูลทรัพย์  โห้เฉื่อย การพัฒนาระบบสารสนเทศ ประชุม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงานประกัน 1 ตุลาคม 2556 1 ตุลาคม 2556 1 - -

เพื่องานประกันคุณภาพ คุณภาพ

10 น.ส.สิรินทิพย์  ประเสริฐสุข ปฐมนิเทศพนักงาน รุ่นที่ 42 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 4 พฤศจิกายน 2556 7 พฤศจิกายน 2556 4 ทุนภายในคณะ 12,460

น.ส.ปุญญาลักษณ์  อําพร

11 นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ การกํากับติดตามการทํางานในระบบ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 15 พฤศจิกายน 2556 15 พฤศจิกายน 2556 2 - -

นางจีรนันท์  ธราพร ERP ปีงบประมาณ 2557

น.ส.ปุญญาลักษณ์  อําพร

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา
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ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มา
ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 
(บาท)

12 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย อบรมแผนกลยุทธ์องค์กร และ อบรม ภานในมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 21 พฤศจิกายน 2556 21 พฤศจิกายน 2556 1 - -

การจัดการความรู้ในงาน

13 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย สัมมนาพัฒนาบุคลากร สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2556 24 พฤศจิกายน 2556 3 เงินรายได้/

พัฒนาวิชาการ
976,000

14 น.ส.ปริชาติ อ้นประวัติ โครงการพัฒนาทักษะ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 6 มกราคม 2557 17 กุมภาพันธ์ 2557 12 - -

น.ส.รพีพรรณ พลายงาม ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านสําหรับ

น.ส.วิศกรณ์ ทองแกม บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยที่

น.ส.กนกกร จีรวรางกูร ให้บริการนิสิตต่างชาติ

น.ส.อังคณา เผ่าชูศักดิ์

นายทรงพล ผดุงพล

น.ส.สันติตา  ไพรสิงห์

15 น.ส.จุไรวรรณ  จันละมูล อบรมทักษะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 21 กุมภาพันธ์ 2557 5 - -

น.ส.ปริชาติ  อ้นประวัติ รุ่นที่ 1

16 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม การเตรียมงบการเงินประจําปี 2556 สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง 3 มีนาคม 2557 3 มีนาคม 2557 1 - -

นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ สําหรับการตรวจสอบบัญชีของ

นางจีรนันท์  ธราพร สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

17 น.ส.จรุวรรณ์  พฤกษติกุล เปิดมุมมอง สะท้อนผลงานวิจัยที่ดี สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 12 มีนาคม 2557 12 มีนาคม 2557 1 - -

น.ส.กนกกร  จีรวรางกูร ควรเป็นอย่างไร

นายพินิจ  เจนกิจณรงค์

น.ส.จิราภรณ์  ไพรินทร์

18 นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูล ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงานประกัน 24 มีนาคม 2557 24 มีนาคม 2557 1 - -

นางพูลทรัพย์  โห้เฉื่อย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพ

น.ส.สโรชา  สุพรรณพงศ์ ระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online

system) ประจําปีการศึกษา 2556

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา



  
  

รายงานการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพภายในคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา ปีการศึกษา 22556556  
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ลําดับ
6.1 เริ่มต้น 6.2 สิ้นสุด 6.3 จํานวนวันที่

ได้รับการพัฒนา 
(วัน)

7.1 แหล่งที่มา
ของค่าใช้จ่าย

7.2 จํานวนเงิน 
(บาท)

19 น.ส.ปริชาติ  อ้นประวัติ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนเพื่อ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ภาควิชานิเทศศาสตร์ฯ26 มีนาคม 2557 27 มีนาคม 2557 2 ทุนภายในคณะ 4,000

การประชาสัมพันธ์ในยุค Social คณะมนุษยศาสตร์

20 นายพูนศักดิ์  ประคําทอง อบรมทักษะพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ฝึกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 31 มีนาคม 2557 4 เมษายน 2557 5 - -

นายสุริยัน  งอกคํา รุ่นที่ 2

21 นางลออรัตน์  ไพรสิงห์ การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและ สัมมนา ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 9 เมษายน 2557 9 เมษายน 2557 1 - -

นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ การเชื่อมโยงข้อมูลสําหรับงาน

นางจีรนันท์  ธราพร ประกันคุณภาพ

22 นางอัจฉรา  ผ่องอุดม ดูงานบัณฑิตศึกษา ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย 29 เมษายน 2557 29 เมษายน 2557 1 - -

นางสมสุข  นูหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

นางวัฒนา  วิธีจงเจริญ

นางโสภา  อินทรุณ

น.ส.ขวัญตา  ช้างทอง

น.ส.จรุวรรณ์  พฤกษติกุล

น.ส.กนกกร  จีรวรางกูร

นางจีรนันท์  ธราพร

นายพูนศักดิ์  ประคาํทอง

นายภาศพงศ์  จิตตะวนิช

น.ส.จันทิมา  พันธ์นิตย์

นายสรวุฒิ  ชนะศัตรู

น.ส.สโรชา  สุพรรณพงศ์

นายศิวัสว์  สงวนนวน

น.ส.ปริชาติ  อ้นประวัติ

น.ส.วิศกรณ์  ทองแกม

23 นางณัฐรินีย์  จิตสม การเขียนหนังสือราชการ ฝึกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจ้าหน้าที่ 1 พฤษภาคม 2557 2 พฤษภาคม 2557 2 - -

หมายเหตุ2. ชื่อกิจกรรมที่ได้รับการพัฒนา 6. วันที่ได้รับการพัฒนา1. ชื่อบุคลากร 4. ระดับกิจกรรม 5. ชื่อหน่วยงานที่
จัดกิจกรรม

7. ค่าใช้จ่าย3. ประเภทของ
กิจกรรมที่ได้รับ

การพัฒนา
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ภาคผนวกท่ี 4 คําสั่งบัณฑิตวิทยาลัย 
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