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ตามที่งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2556 ณ วิทยาเขต

ก าแพงแสน และรุ่นที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ วิทยาเขตบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู ้

ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์และมีแนวปฏิบัติในการท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีมาตรฐาน 

ภายหลังจากการด าเนินโครงการฯ งานพัฒนาและฝึกอบรมจะจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการฯ 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และเพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรมไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้ง

ต่อไป โดยมิติในการประเมินแบ่งเป็น 2 มิติ ประกอบด้วย การประเมินการบรรลุวัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน และ

การประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ทั้งนี้ รูปแบบรายงานแบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร  

บทน า ผลการประเมินโครงการ สาระส าคัญที่ได้จากโครงการ และภาคผนวก ซึ่งผลจากการประเมินโครงการฯ จะ

เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาปรับปรุงงานของงานพัฒนาและฝึกอบรม และเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน

คุณภาพภายใน ของส านักงานประกันคุณภาพ 
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งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 จ านวน 2 รุน่ ดังนี้ 

รุน่ที่ 1 วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตก าแพงแสน  

รุน่ที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ส านักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน 

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีแนวปฏิบัติในการท าหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีมาตรฐาน ซึ่งการด าเนินโครงการดังกล่าวได้เรียนเชิญ ผศ.นงลักษณ์   

งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ น.ส.วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

และนางมุกดา  เกตุแกว้ หัวหน้างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เป็นวิทยากร 

การด าเนินโครงการฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 32,781 บาท จากยอดที่ได้รับอนุมัติ 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 

54.64 และมีผู้เขา้อบรมทั้งหมด 94 คน (รุน่ที่ 1 จ านวน 31 คน และรุน่ที่ 2 จ านวน 63 คน) มีผู้ผ่านอบรมรวม 81 คน

(รุน่ที่ 1 จ านวน 26 คน และรุน่ที่ 2 จ านวน 55 คน) โดยเกณฑก์ารประเมินผลผู้ผา่นอบรมพิจารณาจากการเข้าอบรม

ครบเต็มเวลาของหลักสูตร การด าเนินโครงการรุ่นที่ 1 มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 90.32

และรุน่ที่ 2 มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 84.13 

ตารางท่ี 1 สรุปจ านวนผู้เข้าอบรม และผู้ผ่านอบรม แยกรายวิทยาเขต 

 จ านวนผูเ้ข้ารว่มโครงการ (คน) 

 ภาพรวม บางเขน ก าแพงแสน ศรรีาชา สกลนคร 

 เข้าอบรม ผ่านอบรม เข้าอบรม ผ่านอบรม เข้าอบรม ผ่านอบรม เข้าอบรม ผ่านอบรม เข้าอบรม ผ่านอบรม 

ภาพรวม 94 81 48 40 26 21 15 15 5 5 

รุ่นที่ 1 31 26 3 3 26 21 2 2 - - 

รุ่นที่ 2 63 55 45 37 - - 13 13 5 5 

 

ผลการประเมินโครงการฯ พิจารณาแยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ผลการประเมินการบรรลุ

เปา้หมายตามวัตถุประสงคก์ารอบรม และส่วนที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน โดยผลการประเมินฯ 

ทั้ง 2 รุน่ สรุปได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงคข์องการอบรม และประสิทธภิาพการ

ด าเนนิงาน 

ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย ผลประเมินรุ่นที่ 1 ผลประเมินรุ่นที่ 2 

1. ร้อยละของผู้เข้าอบรมท่ีมี

ความรู้ ความเข้าใจตาม

ข้อก าหนดของหลักสูตร

ฝึกอบรมฯเพิ่มขึ้นภายหลัง

จากที่เข้าอบรม  

ไมน่อ้ยกว่า

ร้อยละ 70 

บรรลุเปา้หมาย 

- ผู้ผ่านอบรมท่ีมีคะแนนเพิ่มขึ้น  

จ านวน 19 คน คดิเป็นร้อยละ 73.08 

- ผู้ผ่านอบรมท่ีมีคะแนนเท่าเดิม  

จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 

- ผู้ผ่านอบรมท่ีมีคะแนนลดลง  

จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.54 

- คะแนนเฉลี่ย pre test 10.50  

(เต็ม 20 คะแนน) 

- คะแนนเฉลี่ย post test 12.42  

(เต็ม 20 คะแนน) 

ไม่บรรลเุปา้หมาย 

- ผู้ผ่านอบรมท่ีมีคะแนนเพิ่มขึ้น  

จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 

- ผู้ผ่านอบรมท่ีมีคะแนนเท่าเดิม  

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 

- ผู้ผ่านอบรมท่ีมีคะแนนลดลง  

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 

- คะแนนเฉลี่ย pre test 9.91  

(เต็ม 20 คะแนน) 

- คะแนนเฉลี่ย post test 11.33  

(เต็ม 20 คะแนน) 

2. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่อ

ประสิทธิ 

ภาพการด าเนินงาน 

ไมน่อ้ยกว่า 

3.51 

บรรลุเปา้หมาย 

มคี่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .40 

บรรลุเปา้หมาย 

มคี่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับมาก 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน .43 
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ที่มาของการด าเนินโครงการ 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการตรวจติดตาม และประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน

ระดับคณะ สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า และวิทยาเขต ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่สามารถน าผลการ

ประเมินไปใช้ได้ทันในการวางแผน โดยในปีการศึกษา 2555 ก าหนดให้คณะ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่า

รับการประเมินฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556 และวิทยาเขตรับการประเมินฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 

สารสนเทศที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทีจ่ะน ามา

วางแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีการยกระดับคุณภาพสู่ความเป็น

เลิศ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินฯ ได้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องคัดเลือกทีมผู้ประเมินฯ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพที่สามารถสะท้อนผลการประเมินได้

อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ซึ่งการสร้างทีมผู้ประเมินฯ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนั้นเป็นภารกิจที่ส านักงานประกัน

คุณภาพได้ให้ความส าคัญมาโดยตลอด และมีการจัดฝึกอบรมผู้ที่จะท าหน้าที่กรรมการประเมินฯ โดยใช้หลักสูตร

ฝึกอบรมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วนการฝึกอบรมทีมเลขานุการฯ ส านักงานประกัน

คุณภาพได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมเอง 

การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ถือเป็นภารกิจส าคัญที่ท า ให้การประเมินฯ มีความ

ราบรื่น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเลขานุการฯ จะท าหน้าที่ในการประสานงานทั้งก่อนประเมิน ระหว่าง

ประเมิน และหลังประเมิน รวมทั้งท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ในบาง

หน่วยงานยังมีจ านวนผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ไม่เพียงพอต่อการประเมินฯ ภายในหน่วยงานย่อย ดังนั้น 

เพื่อเป็นการสร้างทีมเลขานุการฯ ให้มีจ านวนเพียงพอ และมีมาตรฐาน ส านักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการ

ฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 ขึ้น 

จ านวน 2 รุน่ 

 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
 

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 

2. เพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าอบรม ไปปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ังต่อไป 
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เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
 

คา่เฉลี่ย 0.00-1.50     หมายถงึ     น้อยที่สุด 

คา่เฉลี่ย 1.51-2.50     หมายถงึ     น้อย 

คา่เฉลี่ย 2.51-3.50     หมายถงึ     ปานกลาง 

คา่เฉลี่ย 3.51-4.50     หมายถงึ     มาก 

คา่เฉลี่ย 4.51-5.00     หมายถงึ     มากที่สุด 

 

 

กรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินโครงการ 
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ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าอบรม 
 

ตารางท่ี 3 จ านวนผู้เข้าอบรม และผู้ผา่นอบรม (เปน็ผูท่ี้เข้ารับการอบรมครบเต็มเวลาตามขอ้ก าหนดของ

หลักสูตร) จ าแนกรายหน่วยงาน 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

ที่ หน่วยงาน เข้าอบรม ผ่านอบรม ที่ หน่วยงาน เข้าอบรม ผ่านอบรม 

 รวมทั้งหมด 31 26  รวมทั้งหมด 63 55 

 วิทยาเขตบางเขน 3 3  วิทยาเขตบางเขน 45 37 

1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 2 1 คณะเกษตร 3 1 

2 ส านักงานประกันคุณภาพ 1 1 2 คณะบริหารธุรกิจ 2 2 

  วิทยาเขตก าแพงแสน 26 21 3 คณะประมง 2 2 

3 คณะเกษตร ก าแพงแสน 2 0 4 คณะมนุษยศาสตร์ 2 2 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส. 2 0 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 2 

5 คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ 3 2 6 คณะศกึษาศาสตร์ 2 2 

6 คณะศกึษาศาสตรแ์ละพัฒนศาสตร์ 2 2 7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 2 

7 สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 2 2 8 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 0 

8 สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจฯ 2 2 9 คณะสิ่งแวดลอ้ม 2 2 

9 ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 6 6 10 คณะเทคนคิการสัตวแพทย์ 1 1 

10 ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม กพส. 6 6 11 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 2 2 

11 ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 1 1 12 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 4 1 

 วิทยาเขตศรีราชา 2 2 13 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 3 3 

12 คณะวิทยาศาสตร ์ศรรีาชา 2 2 14 ส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ 2 0 

 

จากตารางท่ี 3 พบว่า มีผู้เข้าอบรมท้ังหมด 94 

คน ผ่านอบรม 81 คน (เป็นผู้เข้าอบรมครบเต็มเวลาของ

หลักสูตร) คิดเป็นร้อยละ 86.17 โดยหน่วยงานท่ีส่ง

ผู้เข้าร่วมแต่ไม่ผ่านอบรม มีจ านวน 4 หน่วยงาน คือ 

คณะเกษตร ก าแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก าแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ และส านักบริการ

คอมพิวเตอร์ 

เมื่อพิจารณาผู้ผ่านอบรมแยกรายวิทยาเขต 

พบวา่ บางเขนมผีู้ผ่านอบรมจ านวน 40 คน ก าแพงแสน 

จ านวน 21 คน ศรีราชา จ านวน 15 คน และเฉลิมพระ

เกียรต ิจ.สกลนคร จ านวน 5 คน 

15 ส านักทะเบียนและประมวลผล 2 2 

16 ส านักส่งเสรมิและฝึกอบรม 2 2 

17 ส านักหอสมุด 2 2 

18 ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ 2 2 

19 ส านักงานอธิการบดี 7 7 

 วิทยาเขตศรีราชา 13 13 

20 คณะวิทยาการจัดการ 1 1 

21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 1 1 

22 คณะเศรษฐศาสตร ์ศรีราชา 2 2 

23 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 1 1 

24 ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 5 5 

25 ส านักวทิยบรกิาร วิทยาเขตศรรีาชา 3 3 

 วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร 5 5 

26 คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ 1 1 

27 คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ 2 2 

28 ส านักวทิยบรกิาร ฉกส. 2 2 
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การบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการอบรม 
 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้ด าเนินโครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู ้

ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์และมีแนวปฏิบัติในการท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ที่มีมาตรฐาน โดยผลการประเมิน

การบรรลุเปา้หมายตามวัตถุประสงคข์องการอบรม แสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 4  ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการอบรม 

ตัวบ่งชี้การประเมิน ผลการประเมิน 

1.1 ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจ

ตามข้อก าหนดของหลักสูตรฝึกอบรม

เลขานุการฯ เพิ่มขึ้น ภายหลังจากท่ี

เข้าอบรม (เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 70)  

รุ่นที่ 1 : บรรลุเป้าหมาย  

ผู้ผ่านอบรมท่ีมีคะแนนเพิ่มขึ้น จ านวน 19 คน จาก 26 คน คิดเป็นร้อยละ 73.08 

 

รุ่นที่ 2 : ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ผู้ผ่านอบรมท่ีมีคะแนนเพิ่มขึ้น จ านวน 35 คน จาก 55 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 
 

 

 
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินโครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ปีการศึกษา 2555 ได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าอบรม โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และด้านสิ่ง อ านวย

ความสะดวก เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้เข้าอบรม ส าหรับเป็นข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ

การด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานในภาพรวมท้ัง 2 รุ่น มีค่าเฉลี่ย 4.10 

อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .42 รายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ความพึงพอใจต่อประสทิธภิาพการด าเนนิงานในภาพรวม (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 4.10 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 

รุ่นที่ 1 : บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 

รุ่นที่ 2 : บรรลุเป้าหมาย มคีา่เฉลี่ย 4.11 อยูใ่นระดับมาก ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.43 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 4.06 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 

รุ่นที่ 1 : บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 4.02 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 

รุ่นที่ 2 : บรรลุเป้าหมาย มคีา่เฉลี่ย 4.09  อยูใ่นระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 

 

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

x  x  x  x  x  x  

4.18 4.25 4.21 4.09 4.39 4.28 

SD. SD. SD. SD. SD. SD. 

0.55 0.43 0.50 0.56 0.63 0.57 

 

 

 

 

 

 

25.00 24.53 25.00 20.75 

46.43 
33.96 

67.86 
75.47 

71.43 67.92 

46.43 

60.38 

7.14 3.57 
11.32 7.14 5.66 

0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
40.00 
50.00 
60.00 
70.00 
80.00 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

ความเหมาะสมของเนือ้หาที่บรรยาย ความชัดเจนในการถ่ายทอด ประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ร้อยละ 
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 จรรยาบรรณ และคุณลักษณะของเลขานุการฯ 

 

x  x  x  x  x  x  

4.14 4.23 4.11 4.25 4.18 4.28 

SD. SD. SD. SD. SD. SD. 

0.45 0.54 0.50 0.62 0.61 0.60 

 

 บทบาทหน้าท่ีของเลขานุการฯ 

 

x  x  x  x  x  x  

4.21 4.19 4.11 4.13 4.11 4.26 

SD. SD. SD. SD. SD. SD. 

0.42 0.56 0.42 0.52 0.57 0.63 

 

 

 

 

17.86 
28.30 

17.86 

33.96 
28.57 

35.85 

78.57 
66.04 

75.00 

56.60 60.71 56.60 

3.57 
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รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

ความเหมาะสมของเนือ้หาที่บรรยาย ความชัดเจนในการถ่ายทอด ประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

21.43 
26.42 

14.29 
20.75 21.43 

35.85 

78.57 
66.04 

82.14 
71.70 67.86 

54.72 

7.55 
3.57 7.55 10.71 9.43 

0.00 
10.00 
20.00 
30.00 
40.00 
50.00 
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70.00 
80.00 
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100.00 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

ความเหมาะสมของเนือ้หาที่บรรยาย ความชัดเจนในการถ่ายทอด ประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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 การฝึกปฏิบัต ิ

 

x  x  x  x  x  x  

4.11 4.19 4.04 4.17 4.07 4.34 

SD. SD. SD. SD. SD. SD. 

0.63 0.59 0.69 0.61 0.77 0.55 

 

 ความเหมาะสมของหลักสูตรในภาพรวม 

 

x  x  x  x  x  x  x  x  

3.61 3.58 3.61 3.49 4.00 4.15 3.82 4.00 

SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. SD. 

0.99 0.77 1.07 0.72 0.67 0.63 0.67 0.65 

 

 

 

 

25.00 28.30 
21.43 
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ความเหมาะสมของแบบฝึกหัด ความชัดเจนในการอธิบาย ประโยชน์ที่ได้รับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

14.29 9.43 
17.86 

5.66 
17.86 

28.30 

14.29 
20.75 

50.00 47.17 46.43 45.28 

67.86 
58.49 53.57 

58.49 

21.43 

35.85 

17.86 

41.51 

10.71 13.21 

32.14 
20.75 

10.71 
7.55 

14.29 
7.55 3.57 3.57 3.57 

0.00 
10.00 
20.00 
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รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

ระยะเวลาการบรรยาย ระยะเวลาการฝึกปฏิบัต ิ เอกสารประกอบ รูปแบบการจัด 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ร้อยละ 

ร้อยละ 
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 ความเปน็ประโยชนข์องหลกัสูตร 

 

x  x  x  x  

3.43 3.70 3.96 4.04 

SD. SD. SD. SD. 

0.74 0.67 0.69 0.59 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ (เปา้หมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 3.96 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 

รุ่นที่ 1 : บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 3.93 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 

รุ่นที่ 2 : บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 3.97  อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 

 

x  x  x  x  

3.82 3.85 4.04 4.09 

SD. SD. SD. SD. 

0.72 0.69 0.51 0.63 
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รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

การอบรมท าให้ท่านมคีวามพร้อมในการเป็นเลขานกุารฯ ประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

14.29 15.09 14.29 
22.64 

57.14 56.60 
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25.00 26.42 

10.71 9.43 3.57 1.89 1.89 
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รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์โครงการ ความสะดวกในการสมคัรเข้าอบรม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.53    

รุ่นที่ 1 : บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.54 อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.49 

รุ่นที่ 2 : บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 4.49 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55 

 

x  x  x  x  

4.54 4.51 4.54 4.47 

SD. SD. SD. SD. 

0.51 0.54 0.51 0.58 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

ภาพรวม : บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.16 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 

รุ่นที่ 1 : บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.48 

รุ่นที่ 2 : บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.08  อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75 

 

x  x  x  x  x  x  
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ความสุภาพ และอัธยาศัยไมตรี ประสิทธิภาพในการปฏิบัตหิน้าที ่

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

39.29 

15.09 
28.57 32.08 32.14 32.08 

57.14 
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64.29 

41.51 

67.86 
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3.57 3.77 7.14 
20.75 16.98 

5.66 5.66 1.89 
0.00 

10.00 
20.00 
30.00 
40.00 
50.00 
60.00 
70.00 
80.00 

รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 

สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อาหารและเคร่ืองดื่ม สถานที่จัดโครงการ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ร้อยละ 

ร้อยละ 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าอบรม 

 ข้อเสนอแนะรุน่ที่ 1 

1. ด้านระยะเวลาการอบรม : ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาการอบรมเป็น 2 วัน เพื่อให้

สามารถท าความเข้าใจในเนือ้หาที่มีมาก รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้เขา้อบรม รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม และการลงมือปฏิบัติควรมีมากขึ้น 

1.2 ควรมีการใชร้ะยะเวลาการอบรมมากกว่านี ้เพราะได้รับประโยชน์มาก 

1.3 ระยะเวลาการฝึกอบรมเพียง 1 วัน เพื่อให้บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจในสิ่งที่วิทยากร

บรรยายทั้งหมดนั้นน้อยไป ควรจัดอบรมอย่างน้อย 2 วันขึ้นไป เนื่องจากรายละเอียดของตัวบ่งชี้

และเกณฑ์ ค่อนข้างมาก และมีการให้ท าแบบทดสอบและวิเคราะห์ SAR ทั้ง 9 องค์ประกอบ

คุณภาพอย่างถูกต้อง ภายใน 1 วัน คอ่นข้างท ายาก เพราะมีการให้ท าแบบทดสอบมาก และข้อมูล

มีมาก 

1.4 วิทยากรบรรยาย อธิบายเร็ว แบบเร่งรัด เน้นให้จบภายใน 1 วัน มากกว่าผลประโยชน์หรือความ

เข้าใจที่ผู้เข้าอบรมควรจะได้รับ 

1.5 เวลาในการฝึกอบรมมีน้อยไป เนื่องจากพื้นฐานของแต่บุคคลของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมบางคนยังไม่

เคยรูเ้รื่องระบบประกันคุณภาพจึงท าให้ตามไม่ทัน 

2. ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร : ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะให้แยกหลักสูตรเป็นของคณะวิชา กับ

ของหน่วยงานสนับสนุน เนื่องจากตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯ เป็นคนละชุดกัน ท าให้เกิดความสับสน รายละเอียด

ดังนี้ 

2.1 ควรแยกการฝกึอบรมส าหรับคณะวิชา และสถาบัน ส านัก เพื่อป้องกันการสับสนของคณะผู้จัดท า

ประกันคุณภาพของส านัก 

2.2 ควรมีการแยกหลักสูตรส าหรับคณะวิชา ส านัก สถาบัน เพราะจะประเมินไม่เหมือนกัน 

2.3 บุคลากรระดับสถาบันที่เข้ารับการอบรม จะไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์ของคณะ ท าให้ไม่เข้าใจ  

แนวทางการด าเนินงานของคณะ 

2.4 ควรจัดเนื้อหาการอบรมนี้รวมกับหลักสูตรผู้ตรวจมากกว่า เพราะมีลักษณะของวิธีการปฏิบัติที่

คล้ายคลึงกัน 

2.5 ควรอบรมโดยแยกบุคลากรที่จัดท า SAR หรือว่าผู้ที่มีความรู้เก่ียวกับประกันคุณภาพระหว่างส านัก 

สถาบัน กับคณะวิชา เพราะว่ามีองค์ประกอบที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความสับสนระหว่างตัวบ่งชี้

และเกณฑฯ์ รวมทั้งบุคลากรของส านักไม่มีความรู้เก่ียวกับ CHE QA Online 

2.6 ควรมีกิจกรรมนันทนาการบ้าง 

 

3. ด้านคุณสมบัติของผู้เข้าอบรม : ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะให้ระบุคุณสมบัติของผู้อบรมว่าควรมี

ประสบการณใ์นการท าประกันคุณภาพแล้วอย่างน้อย 1 – 2 คร้ัง เพื่อให้เข้าใจเนือ้หาได้ง่ายขึน้ 

 

4. ด้านการจัดหลักสูตรอื่นๆ : ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะให้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการท าประกันคุณภาพ

ส าหรับส านัก และควรจดักจิกรรมการฝึกงานด้านเลขานุการในการตรวจประเมินร่วมกับคณะกรรมการประเมิน 
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 ข้อเสนอแนะรุน่ที่ 2 

ค าชมเชย :  ขอชื่นชมวิทยากรที่บรรยายในการฝึกภาคปฏิบัติ และเจา้หน้าที่ส านักงานประกันคุณภาพ มีจิตบริการที่

ดี พยายามอธิบาย ชีแ้จงให้ผู้เขา้รว่มอบรมได้เข้าใจแนวทางการตรวจประเมินมากยิ่งขึน้ 

1. ด้านระยะเวลาการอบรม : ผู้เข้าอบรมมีขอ้เสนอแนะให้เพิ่มระยะเวลาการอบรม รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ควรเพิ่มระยะเวลาอบรมเป็น 2 วัน แบ่งเป็นเนื้อหา 1 วัน และปฏิบัติ 1 วัน เพื่อลงรายละเอียดใน 

แต่ละตัวบ่งชี้ 

1.2 แบบฝึกหัดมากเกินไปส าหรับหลักสูตรเร่งรัด 1 วัน ควรขยายเป็น 2-3 วัน เนื่องจากเวลาน้อย

เกินไปไม่สอดคล้องกับเนือ้หาและการฝึกปฏิบัติ หากจ าเป็นต้องจัดมากกว่า 1 วัน ก็ควรท าเพื่อให้

การอบรมไม่เร็วมากเกนิไป และเพื่อให้ได้ฝึกการวิเคราะห์ได้มากขึ้น ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ 

 

2. ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร : ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะให้แยกการอบรมระหว่างคณะวิชา กับ

สถาบัน ส านัก และลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินให้มากขึ้น และครบทุกตัวบ่งชี้ เนื่องจากองค์ประกอบไม่

เหมือนกัน ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับหน่วยงานสนับสนุนให้เท่าเทียมกับคณะวิชา รวมทั้งควรจัดโครงการลักษณะนี้

อย่างต่อเนื่อง 

 

3. ด้านการจัดหลักสูตรอื่นๆ : ผู้เข้าอบรมมีข้อเสนอแนะให้ส านักงานประกันคุณภาพมีแผนรองรับที่

ชัดเจน และจัดฝึกอบรมกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รายละเอียดดังนี้ 

3.1 ควรมีแผนการจัดอบรมเรื่องต่างๆ ของส านักงานประกันคุณภาพที่ชัดเจน และครอบคลุมความ

ต้องการของบุคลากร ทั้งนี้ควรจัดอบรมให้วิทยาเขตต่างๆ เวียนกันไปแต่ละคณะ และสถาบัน 

ส านัก  

3.2 ควรจัดฝึกอบรมกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพราะในปัจจุบันยังมีกรรมการบางท่าน ที่ยัง

ตีความในการใช้เกณฑ์มาตรฐานต่างกัน ท าให้บางกรณี มีการถกประเด็น และตัดสินให้คะแนน

แตกต่างกัน 

 

4. ด้านการให้บรกิารสิ่งอ านวยความสะดวก : ผู้เข้าอบรมมีขอ้เสนอแนะใหส้ านักงานประกันคุณภาพ

ปรับปรุงการให้บริการ รายละเอียดดังนี ้

4.1 จัดหาคอมพิวเตอรใ์ห้เพียงพอต่อผู้เขา้อบรมได้ฝึกปฏิบตัิครบทุกคน 

4.2 ดูแลเรื่องอาหารกลางวนั (ขา้วผัดปู) เหมือนจะเสยี อาจเปน็เพราะอากาศร้อน 

4.3 การจัดสถานที ่และเก้าอีไ้ม่สะดวกในการอบรมทั้งวัน คับแคบ และเก้าอีน้ั่งไม่สบาย 
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การสรุปรายจ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

ค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ส่วนกลางส านักงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ยอดเงินที่ได้รับอนุมัติ (ศธ 0513.10118/286 วันที่ 5 เมษายน 2556)         60,000.00  

ยอดเงินสดที่เบิก (สัญญายมืเงินเลขที่ 39/56 ยมืเมื่อ 18 เมษายน 2556)             40,000.00  

ค่าใช้จ่ายเงินสด                   21,081.00  

ค่าใช้จ่ายเงินโอน    11,700.00  

   ค่าใช้จ่ายท้ังหมด    32,781.00  

คงเหลือเงินสด                   18,919.00  

คงเหลือทั้งหมด              27,219.00  

 

รายการ ยอดที่ขออนุมัติ  ยอดที่จ่ายจริง  หมายเหตุ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รวม    60,000.00        32,781.00      

1 ค่าธรรมเนียม 

ห้องประชุม 

      7,000.00         7,500.00     

        4,000.00  เงินโอน 1) ใบแจ้งหน้ี วิทยาเขตก าแพงแสน ราคา 4,000 บาท 

        3,500.00  เงินโอน 2) ใบแจง้หนี ้ส านักหอสมุด ราคา 3,500 บาท 

2 ค่าอาหารวา่ง

และเครื่องดื่ม 

    13,000.00          7,572.00      

           292.00  เงินสด 1) ใบเสร็จรับเงิน บมจ.ซีพีออลล์ 292 บาท 

        3,500.00  เงินสด 2) ใบส าคัญรับเงิน น.ส.อรวรรณ จงใจเทศ  ราคา 3,500 บาท 

        3,780.00  เงินสด 3) บิลเงินสด Rhino ราคา 3,780 บาท 

3 ค่าอาหาร

กลางวัน 

    19,500.00          7,655.00      

        3,455.00  เงินสด 1) ใบส าคัญรับเงิน นายปรชีา  รัตนบ ารุง ราคา 3,455 บาท 

        4,200.00  เงินโอน 2) ใบแจง้หนีส้หโภชน์ ราคา 4,200 บาท 

4 ค่าเอกสาร     13,000.00         6,000.00      

        4,840.00  เงินสด 1) บิลเงินสด ส.เซ็นเตอร ์เลขท่ี 11940 ราคา 4,840 บาท 

         1,160.00  เงินสด 2) บิลเงินสด ส.เซ็นเตอร ์เลขที่ 11950 ราคา 1,160 บาท 

5 ค่าวัสดุ       6,500.00          3,814.00      

           480.00  เงินสด 1) บิลเงินสด จนิดา เลขที่ 2125 ราคา 480 บาท 

           960.00  เงินสด 2) บิลเงินสด จนิดา เลขที่ 2126 ราคา 960 บาท 

           384.00  เงินสด 3) บิลเงินสด จนิดา เลขที่ 2154 ราคา 384 บาท 

        1,990.00  เงินสด 4) บิลเงินสด อนันตวนา เกษตร เลขที่ 04503 ราคา 1,990 บาท 

6 ค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ       1,000.00             240.00  เงินสด 1) ใบส าคัญรับเงิน นายวุฒิชัย  วิจติรธนู ราคา 240 บาท  

(ค่าเบ้ียเลี้ยงพนักงานขับรถ) 
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การสะท้อนผลการด าเนินงาน 

 
นอกจากการประเมินผลโครงการฯ จากผลการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าอบรมแล้ว งานพัฒนา

และฝกึอบรมในฐานะผูจ้ัดได้สะท้อนผลการด าเนินงานของผู้จัดเอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุง

การด าเนินงาน รายละเอียดดังนี ้
 

 ด้านหลักสูตร 

งานพัฒนาและฝึกอบรมได้ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ปีการศึกษา 2555 เพื่อแก้ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการฯ ในปี

การศึกษา 2554 ตามที่งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพได้สะท้อนปัญหา และได้ด าเนินการจัด KM ภายใน

ส านักงานประกันคุณภาพแล้ว โดยปัญหาที่พบคือ ทีมเลขานุการฯ ยังมีความเข้าใจใน Template ประกอบการประเมิน

ที่ไม่ชัดเจน ท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน และมีความไม่สอดคล้องกัน นอกจากนี้การจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายในยังไม่เรียบร้อย และสมบูรณ์เท่าที่ควร ดังนั้น จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม

เลขานุการฯ ซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงดังนี้ 

1. มีการปรับปรุงคู่มือฝึกอบรมเลขานุการฯ ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน  และเพียงพอต่อการน าไปใช้

ประโยชน์ในการประเมินฯ ได้จริง 

2. มีการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรที่เน้นการฝึกปฏิบัติมากขึ้น โดยแบ่งองค์ประกอบของเนื้อหา

ในหลักสูตรเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

2.1 ข้อควรรูเ้ก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.2 จรรยาบรรณ และคุณลักษณะของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

2.3 บทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ก่อนประเมิน ระหว่าง

ประเมิน และหลังประเมิน) 

3. มีการปรับรูปแบบการฝึกอบรมให้เน้นการฝึกปฏิบัติรายบุคคล มากกว่าการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 

เพื่อเป็นการฝึกทักษะการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ให้เข้มข้นยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะทักษะด้าน

คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เพราะในการประเมินฯ ต้องการเลขานุการฯ ที่มี

ความสามารถเฉพาะตัวสูง 

4. มีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าอบรมให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเป็นผู้ที่มีความสนใจปฏิบัติหน้าที่

เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก. แต่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร

เลขานุการของส านักงานประกันคุณภาพ ซึ่งต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานใน มก. อย่างน้อย 2 

ป ีและมีประสบการณ ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ทั้งนี้ เพื่อ

เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เข้าอบรมเป็นส าคัญ 
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 ด้านการบริหารจัดการ 

การจัดอบรมในรุ่นที่ 1 มีจ านวนผู้เข้าอบรมไม่เป็นไปตามจ านวนเป้าหมาย (เข้าอบรม 31 คน จาก

เป้าหมาย 60 คน คิดเป็นร้อยละ 51.67) นอกจากนี้ยังเกิดความสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิตที่ผู้เข้าอบรมไม่

สามารถอบรมได้ครบเต็มเวลาตามข้อก าหนดของหลักสูตร ท าให้มีผู้ผ่านอบรมเพียง 26 คน คิดเป็นร้อยละ 83.87 

รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยภาพรวมหลังการอบรมยังน้อย คดิเป็น 12.42 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20) 

การจัดอบรมในรุ่นที่ 2 มีจ านวนผู้เข้าอบรมเกินเป้าหมาย (เข้าอบรม 63 คน จากเป้าหมาย 60 คน 

คดิเป็นร้อยละ 105) อย่างไรก็ตาม ยังเกิดความสูญเสียในระหว่างกระบวนการผลิตที่ผู้เข้าอบรมไม่สามารถอบรมได้

ครบเต็มเวลาตามข้อก าหนดของหลักสูตร ท าให้มีผู้ผ่านอบรมเพียง 55 คน คิดเป็นร้อยละ 87.30 นอกจากนี้ผู้ผ่าน

อบรมที่มีคะแนนผลการทดสอบภายหลังอบรมเพิ่มขึน้ มีไม่ถึงรอ้ยละ 70 ตามที่ตั้งเป้าไว้ รวมทั้งคะแนนเฉลี่ยภาพรวม

หลังการอบรมยังน้อย คดิเป็น 11.33 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20) 

ในภาพรวมมีหน่วยงานที่ไม่ส่งบุคลากรเข้าอบรม จ านวน 10 หน่วยงาน ประกอบด้วย  

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะ

วิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร ์สถาบันอินทรจีันทรสถิตย์ฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. ส านักพิพิธภัณฑ์ฯ และ

ส านักงานวิทยาเขต ฉกส. 

การประเมินสาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป 

1) การมจี านวนผู้ข้าอบรมไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายในรุน่ท่ี 1 อาจ 

เป็นเพราะการเลอืกสถานท่ีอบรมท่ีวิทยาเขตก าแพงแสน  

ไม่สอดคลอ้งกับความต้องการของผู้ท่ีสนใจเข้าอบรมจาก

วิทยาเขตอ่ืน เนื่องจากผู้ท่ีสังกัดวิทยาเขตบางเขน วิทยาเขต 

ศรรีาชา และวิทยาเขตเฉลมิพระเกียต ิจ.สกลนคร ลว้นแต่มี

ความต้องการเข้าอบรมท่ีวิทยาเขตบางเขน 

ควรเลอืกสถานท่ีจัดอบรมภายในวิทยาเขตบางเขน 

 

2) ในภาพรวมมีมีอีกหลายหน่วยงานไม่ส่งบุคลากรเข้าร่วม อาจ

เป็นเพราะการประชาสัมพันธย์ังไมท่ั่วถึง และอาจจะกระชั้นชิด

เกินไป นอกจากนี้ บางหน่วยงานอาจจะมีผู้ท่ีผ่านการอบรม

ครบตามความต้องการใช้งานแล้วจึงไมส่ง่เข้ารว่ม 

2.1) ควรก าหนดช่วงเวลาการอบรมให้ชัดเจนต้ังแต่ต้นปี และ

ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานทราบ 

2.2) ควรมหีลักสูตรอบรม 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 1 ส าหรับผู้ท่ี

มีประสบการณ์แล้ว เพื่อมา Refresh และ Update ข้อมูล 

และหลักสูตร 2 ส าหรับผู้ท่ีไม่มีประสบการณ์ เพื่อเป็น

ทางเลือกให้ได้เกิดการพัฒนาทักษะของการเป็นเลขานุการฯ 

อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละหลักสูตรอาจจัดแบบปีเว้นปี 

3) ผู้เข้าอบรมอยู่ไม่ครบเต็มเวลาท าให้ไม่ผ่านอบรม อาจเป็น

เพราะยังไม่มีมาตรการท่ีเข้มงวดพอ หรือหลักสูตรอาจจะมี

ความน่าเบ่ือ 

3.1) ปรับหลักสูตรไม่ให้แน่นจนเกินไป โดยอาจมีการขยายเวลา

เป็น 1.5 – 2 วัน 

3.2) ท าบันทึกแจ้งถึงผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ทราบจ านวนผู้ผ่าน

อบรมของหน่วยงาน และเพื่อสนับสนุนให้ผู้ผ่านอบรมได้มี

โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ 

4) คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบน้อย อาจเป็นเพราะข้อ

ค าถามมีการลวงมากเกินไป จึงท าให้ผู้เข้าอบรมสับสน 

ปรับข้อค าถามให้เป็นการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา แต่เน้นการ

วัดหลักการ และข้อเท็จจรงิมากขึน้ 
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1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 

1.1 ระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1.2 นโยบายการบรหิารดา้นประกันคุณภาพภายใน มก. (พ.ศ.2555-2556) 

1.3 กรอบการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.4 แนวทางการประเมนิคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

1.5 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

2. จรรยาบรรณ และคุณลักษณะของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

2.1 จรรยาบรรณที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพึงรักษา 

2.2 คุณลักษณะเลขานุการฯ ตามความคาดหวงัของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 

3. บทบาทหน้าท่ีของเลขานุการคณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายใน 

3.1 ก่อนการประเมนิ 

3.1.1  สิ่งที่เลขานุการฯ ต้องเตรียมพรอ้มกอ่นการประเมนิ 

3.1.2  แนวปฏิบัติส าหรับการจัดเตรยีมเอกสารก่อนการประเมนิ 

3.1.3  แนวทางการวิเคราะห์ขอ้มูล+เบื้องต้นจากการอ่าน SAR 

3.2 ระหว่างการประเมิน 

3.2.1  สิ่งที่เลขานุการฯ ต้องด าเนินการระหว่างการประเมิน 

3.2.2  แนวปฏิบัติส าหรับการจัดเตรยีมเอกสารระหว่างการประเมนิ 

3.2.3  เทคนิคการสัมภาษณ ์

3.2.4   วิธีการใชง้าน Template ประกอบการประเมิน 

3.3 หลงัการประเมิน 

3.3.1 สิ่งที่เลขานุการฯ ต้องด าเนินการหลังการประเมิน 

3.3.2  แนวปฏิบัติส าหรับการจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
  

ภาคผนวก ตัวอย่างแบบฟอรม์เอกสารตา่งๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการประเมิน 
 

หมายเหตุ   ศึกษารายละเอยีดของแตล่ะหวัข้อได้ที่ “คู่มือฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555” 
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
 

โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2555 

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

หลักการและเหตุผล 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ส่งเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั่วทั้งมหาวิทยาลัยให้เป็นไป

ตามมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการตรวจติดตาม และประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน

ระดับคณะ สถาบัน ส านัก หรือหน่วยงานเทียบเท่า และวิทยาเขต ให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่สามารถน าผลการ

ประเมินไปใช้ได้ทันในการวางแผน โดยในปีการศึกษา 2555 ก าหนดให้คณะ สถาบัน ส านัก และหน่วยงานเทียบเท่า

รับการประเมินฯ ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2556 และวิทยาเขตรับการประเมินฯ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2556 

สารสนเทศที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในจะใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทีจ่ะน ามา

วางแผนเพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยมีการยกระดับคุณภาพสู่ความเป็น

เลิศ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินฯ ได้ขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในเชิงพัฒนา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่

จะต้องคัดเลือกทีมผู้ประเมินฯ ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในระบบประกันคุณภาพที่สามารถสะท้อนผลการประเมินได้

อย่างชัดเจน ตรงประเด็น ซึ่งการสร้างทีมผู้ประเมินฯ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานนั้นเป็นภารกิจที่ส านักงานประกัน

คุณภาพได้ให้ความส าคัญมาโดยตลอด และมีการจัดฝึกอบรมผู้ที่จะท าหน้าที่กรรมการประเมินฯ โดยใช้หลักสูตร

ฝึกอบรมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วนการฝึกอบรมทีมเลขานุการฯ ส านักงานประกัน

คุณภาพได้มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการอบรมเอง 

การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ถือเป็นภารกิจส าคัญที่ท าให้การประเมินฯ มีความ

ราบรื่น และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเลขานุการฯ จะท าหน้าที่ในการประสานงานทั้งก่อนประเมิน ระหว่าง

ประเมิน และหลังประเมิน รวมทั้งท าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน ซึ่งในปัจจุบัน พบว่า ในบาง

หน่วยงานยังมีจ านวนผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฯ ไม่เพียงพอต่อการประเมินฯ ภายในหน่วยงานย่อย ดังนั้ น 

เพื่อเป็นการสร้างทีมเลขานุการฯ ให้มีจ านวนเพียงพอ และมีมาตรฐาน ส านักงานประกันคุณภาพจึงได้จัดโครงการ

ฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2555 ขึ้น 

จ านวน 2 รุน่  

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และมีแนวปฏิบัติในการท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ ที่มี

มาตรฐาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านกังานประกันคุณภาพ 
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บุคคลเปา้หมาย   ผู้เข้าอบรม 60 คน/รุน่ และทมีงานจากส านักงานประกันคณุภาพ 5 คน/รุน่ 

คุณสมบัติของผูเ้ขา้อบรม 

ผู้ที่มีความสนใจปฏิบัติหน้าที่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร ์แต่ยังไม่ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการของส านักงานประกันคุณภาพ และมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีระยะเวลาการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์อย่างน้อย 2 ป ี 

2. มีประสบการณ ์หรือมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน  

ระยะเวลาการฝึกอบรม  1 วัน 

ก าหนดการฝึกอบรม  จ านวน 2 รุน่  

รุน่ที่ 1 วนัที่ 23 เมษายน 2556  ณ หอ้งประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลยั วิทยาเขตก าแพงแสน 

รุน่ที่ 2 วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องฝึกอบรม ช้ัน 2 อาคารเทพรัตน์วทิยาโชต ิส านักหอสมุด  

วิทยาเขตบางเขน 

โครงสร้างหลักสูตร  ภาคบรรยาย อภิปราย และฝึกปฏิบัติ รวมทั้งสิน้ 6 ช่ัวโมง  

หัวข้อการบรรยายและอภิปราย 

1. ข้อควรรูเ้ก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. จรรยาบรรณ และคุณลักษณะของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

3. บทบาทหน้าที่ของเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สิ่งที่เลขานุการฯ ต้องเตรียมพรอ้มกอ่นการประเมินฯ 

3.2 สิ่งที่เลขานุการฯ ต้องด าเนินการระหว่างการประเมินฯ 

3.3 สิ่งที่เลขานุการฯ ต้องด าเนินการหลังการประเมินฯ 

4. การอภิปรายรว่มกันระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร 

เกณฑ์ประเมินผลผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการฯ 

ผู้ที่ถือว่าผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบเต็มเวลาที่ก าหนด  

กิจกรรม 

เวลา กจิกรรม วิธีการ จุดมุ่งหมาย วิธีประเมิน 

09.00 – 10.00 น. 

(1 ชั่วโมง) 

- Pre test (15 นาที) 

- ข้อควรรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา (15 นาที) 

- จรรยาบรรณ และคุณลักษณะของ

เลขานุการคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน (15 นาที) 

- สิ่งท่ีเลขานุการฯ ตอ้งเตรียมพร้อม 

ก่อนการประเมินฯ (15 นาที) 

- ทดสอบ 

- บรรยาย 

 

- บรรยาย 

 

- บรรยาย 

ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจ 

- ท าแบบทดสอบ 

- ประเมินจากการ
ซักถาม 
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เวลา กจิกรรม วิธีการ จุดมุ่งหมาย วิธีประเมิน 

10.15 – 12.00 น. 

(1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

- ฝึกการวเิคราะห์ขอ้มูลเบือ้งต้น 

(1 ชั่วโมง) 

- สิ่งท่ีเลขานุการฯ ตอ้งด าเนินการ
ระหว่างการประเมินฯ (15 นาที) 

- การจดประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวกับการ

ประเมิน (30 นาที) 

- ฝึกปฏบัิต ิและ
อภิปรายร่วมกัน 

- บรรยาย 

 

- ฝึกปฏบัิต ิและ
อภิปรายร่วมกัน 

ให้มีความรู้ 

และทักษะ 

ประเมินจากการท าใบ

งาน และการอภปิราย

ซักถาม 

13.00 – 14.45 น. 

(1 ชั่วโมง 45 นาท)ี 

- การประมวลผลการประเมินฯ  
(1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

- สิ่งท่ีเลขานุการฯ ตอ้งติดตามหลังการ 
ประเมินฯ (15 นาที) 

- ฝึกปฏบัิต ิและ
อภิปรายร่วมกัน 

- บรรยาย 

ให้มีความรู้

และทักษะ 

ประเมินจากการท าใบ

งาน และการอภปิราย

ซักถาม 

15.00 – 16.30 น. 

(1 ชั่วโมง 30 นาท)ี 

- การจัดท ารายงานผลการประเมินฯ  
ฉบับสมบูรณ์ (30 นาที) 

- สรุปปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ
เป็นเลขานุการฯ (30 นาที) 

- Post test (15 นาที) 

- เฉลยขอ้สอบ (15 นาที) 

- ฝึกปฏบัิต ิ

 

- อภิปรายร่วมกัน 

 

- ทดสอบ 

- อภิปรายร่วมกัน 

ให้มีความรู้

และทักษะ 

- ประเมินจากการท า 
ใบงาน และการ

อภิปรายซักถาม 

- ท าแบบทดสอบ 

การประเมินผลโครงการ / ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

ผูเ้ข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจตามขอ้ก าหนดของหลักสูตรฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในเพิ่มขึน้ภายหลังจากที่เข้าอบรม ไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 70 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีจ านวนเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้มาตรฐาน และ

ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น 

งบด าเนนิการ 

ใชง้บประมาณเงินรายไดส้่วนกลางส านักงานประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการ

ฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2555 

จ านวน 2 รุน่ รายละเอียดดงันี ้

1. คา่ธรรมเนียมห้องประชุม     7,000.00 บาท 

2. คา่อาหารวา่ง (50 บาท x 130 คน x 2 มื้อ)  13,000.00 บาท 

3. คา่อาหารกลางวนั (150 บาท x 130 คน)  19,500.00 บาท 

4. คา่เอกสาร (100 บาท x 130 คน)   13,000.00 บาท 

5. คา่วัสดุส านักงาน       6,500.00 บาท 

6. คา่ใช้จา่ยอืน่ๆ       1,000.00 บาท 

รวมท้ังหมด            60,000.00 บาท 

หมายเหต ุ ขอถัวเฉลี่ยคา่ใช้จา่ยทุกรายการ 
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ภาคผนวกที่ 2 รายนามผู้ผ่านการอบรม 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง อเีมล มือถือ รุ่น 

วิทยาเขตบางเขน 

คณะเกษตร        

1 น.ส.นภัสนันท์  สวัสดิ์มั่นคง เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป agrsls@ku.ac.th 086-650-5499 2 

คณะบริหารธุรกิจ        

2 นางอรรถวรรณ  เภกะนันทน์ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป fbusawb@ku.ac.th  089-141-0577 2 

3 น.ส.รังสิมาภรณ์  หนูน้อย นักวิจัย fbusrpn@ku.ac.th  089-472-7775 2 

คณะประมง        

4 น.ส.สุพัตรา  พันธไ์ม้สี เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป ffisstp@ku.ac.th  087-119-9676 2 

5 นายภูมิสิษฐ์  ชูไกรพินิจ นักวิชาการศึกษา ffispsc@ku.ac.th  083-063-2399 2 

คณะมนุษยศาสตร์        

6 อ.รุจิรา  เสง้เนตร อาจารย์ r_sengnet@yahoo.com  082-064-5619 2 

7 อ.พัชราพรรณ  กะตากูล อาจารย์ fhumppka@ku.ac.th  085-116-4237 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์        

8 น.ส.กัญญาภัค  นะแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน fengkpn@ku.ac.th  089-172-9618 2 

9 น.ส.เจนจริา  จติจง เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป fengjrj@ku.ac.th  081-810-3654 2 

คณะศึกษาศาสตร์        

10 น.ส.พัทธนันท์  แมน้เมฆ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป fecoptn@ku.ac.th  084-087-0795 2 

11 น.ส.วรรษมณ  ฐติิรัตนมงคล เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป watsamon2828@ 

gmail.com 

087-712-1110 2 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์        

12 น.ส.คณิสร  รักถาวร เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป suchada-ann@hotmail.com 080-064-0376 2 

13 น.ส.สุดารัตน์  แก้วดวงเล็ก เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป fai_fai_001@hotmail.com 086-644-0036 2 

คณะส่ิงแวดล้อม        

14 น.ส.สุพิชชา หมูภ่ิรมย์ บุคลากร  ecscm@ku.ac.th 089-105-5561 2 

15 น.ส.เสาวลักษณ์ บัวจันทร์ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป  ecswb@ku.ac.th  081-206-9913 2 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์        

16 นางเมทิกา คงพินิจบวร บุคลากร maythika8@gmail.com  085-076-4466 2 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร        

17 น.ส.กฤติกา  สาโร เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป fagikks@ku.ac.th  081-608-3727 1 

18 น.ส.สุภาพร  หงษ์เวียงจันทร์ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป fagisph@ku.ac.th  089-555-4405 1 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.        

19 น.ส.บุษยา  ศรีอนันต์ นักวิจัย rdibsy@ku.ac.th  083-256-1317 2 

20 น.ส.น้ าผึ้ง  อนุกูล นักวิจัย rdinpa@ku.ac.th  089-456-3520 2 
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สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร      

21 น.ส.เกียรติคุณ กัลยาณมิตร พนักงานบรหิารงานท่ัวไป gotji_ gotjune@hotmail.com 091-552-3466 2 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร      

22 น.ส.เกตุกานต์  ก่อเกิดสกุล เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป rdgkkk@ku.ac.th  084-923-5361 2 

23 น.ส.นิลเนตร  ศรคีรา้ม บุคลากร nate_netty666@msn.com 087-915-5335 2 

24 น.ส.กัญญารัตน์  หิรัญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน rdgkrn@ku.ac.th 087-826-2370 2 

ส านักทะเบียนและประมวลผล        

25 น.ส.พรนภา  โรจนะวิจติร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ regppr@ku.ac.th  085-359-5284 2 

26 น.ส.วิภา  กองเป็ง นักวิชาการศึกษา regwpk@ku.ac.th  081-935-7852 2 

ส านักส่งเสริมและฝกึอบรม        

27 น.ส.สุพรรษา  รื่นกระวี เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป eatsps@ku.ac.th  084-388-1270 2 

28 น.ส.วรดา  ชูสงา่ นักวิชาการเกษตร eatwrd@ku.ac.th  089-234-1938 2 

ส านักหอสมุด        

29 น.ส.ดวงพร  อรัญญพงษ์ไพศาล บรรณารักษ์  libdpa@ku.ac.th  086-984-9856 2 

30 น.ส.พันธุ์ศิริ  ธนารยิะวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   libprt@ku.ac.th  081-489-1585 2 

ศูนย์นานาชาตสิิรินธรฯ        

31 นางณัฐา  ปิยะวิทย์วนิช เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป pscntp@ku.ac.th 085-066-7940 2 

32 นางสุขวิมล  ช่างช านิ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

(ช านาญการ) 

sukwimon.c@gmail.com 081-931-4107 2 

ส านักงานอธิการบดี        

33 น.ส.สุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์ นักวิชาการศึกษา psdsrwo@ku.ac.th 086-017-2959 1 

34 น.ส.วนดิา  ศรีประยูร เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป iscwnd@ku.ac.th  089-415-4411 2 

35 น.ส.สุนิษา ขวัญเมอืง บุคลากร psdsnk@ku.ac.th  081-482-4666 2 

36 ภญ.กฤษณา  จริยโกศล เภสัชกร nannnj@gmail.com 081-459-9719 2 

37 น.ส.สุภาพร   ขยายวงศ์ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป  beezaa_b@hotmail.com 089-154-1374 2 

38 น.ส.ปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล นักวิชาการศึกษา  psdpdk@ku.ac.th  089-140-8859 2 

39 น.ส.ยลรวิวรร   วิบูรณวงศ์ นักวิชาการศึกษา  yonrawiwon@hotmail.com 084-697-1855 2 

40 น.ส.จริาวรรณ สุริยกุล ณ อยุธยา เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป jirawan0610@gmail.com 081-615-3949 2 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์        

41 น.ส.จริาพร  สามสีเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน faasjps@ku.ac.th 087-981-9519 1 

42 น.ส.รววีรรณ  เกตุประสาท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน zenaly_19@hotmail.com 080-203-5964 1 

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์        

43 น.ส.ชลทิชา  ปั้นศรนีวล เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป kpsctc@ku.ac.th 083-850-7990 1 

44 นางศริวิรรณ  ปิยะพันธ์ พนักงานพมิพ์ feduswr@ku.ac.th 089-179-2746 1 

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ        

45 น.ส.ชลธิชา  สระนพงษ์ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป swkccs@ku.ac.th 087-800-8599 1 
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46 น.ส.จุฑามาส  จงรุจิโรจน์ชัย เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป ap-pleku@hotmail.com 084-142-9549 1 

ส านักหอสมุด ก าแพงแสน        

47 น.ส.ดวงกมล  วงศ์จันทร์ บรรณารักษ์ libdkm@ku.acth  089-888-1710 1 

ส านักส่งเสริมและฝกึอบรม ก าแพงแสน        

48 น.ส.วารุณี  ไชยสุริยะศักดิ์ นักประชาสัมพันธ์ eatwrn@ku.ac.th 080-788-2279 1 

49 น.ส.นพพร  เลศิประเสริฐ นักวิชาการเกษตร sommyred@gmail.com 081-705-5365 1 

50 น.ส.นิสา  ภูมิรักษ์ นักวิชาการเกษตร pumiruk-1@hotmail.com 086-274-0172 1 

51 นายชาญวิทย์  พราทิตย์ นักวิชาการเกษตร J_Chanwit22@hotmail.com 087-927-4719 1 

52 น.ส.สุภาพร กิตติอุดมพานิช นักวิชาการเกษตร pond109@hotmail.com 081-198-8150 1 

53 น.ส.ต้ม ดาสาลี พนักงานพมิพ์ ส 3 eattom@ku.ac.th 081-011-9756 1 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน        

54 นางวาสนา  มุสิกะรักษ์ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป rdiwnd@ku.ac.th 083-494-5010 1 

55 น.ส.คณิตฐา  ชินวงษ์เขียว เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป rdikhc@ku.ac.th 081-824-3165 1 

ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน        

56 น.ส.วารนิทร ์ พันยุโดด เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป Kung.wa@hotmail.com 084-414-5249 1 

57 น.ส.พัชริดา  ปรชีาคม เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป fvetprd@ku.ac.th 089-257-2725 1 

58 น.ส.สรัสภรณ์  ปรัชญ์วัฒนกุล เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป kpsksi@ku.ac.th 088-447-7471 1 

59 น.ส.จุฑารัตน์  แจม่แสงงาม เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป kpsjrj@ku.ac.th 081-763-2356 1 

60 น.ส.นันทวัน  ใจเย็น เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป kpsnwj@ku.ac.th 082-299-8467 1 

61 น.ส.อโรชา  ทองลาว นักวิชาการศึกษา kpsarc@ku.ac.th 081-981-7029 1 

วิทยาเขตศรีราชา 

คณะวิทยาการจัดการ        

62 น.ส.มัณฑนา  ขวัญเนตร นักวิชาการศึกษา ammi_muntana@ 

hotmail.com 

086-722-2698 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา        

63 นางณัฏฐฏ์าพร  สายค าวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ sfengnps@src.ku.ac.th 080-641-3300 2 

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา        

64 น.ส.รุง่อรุณโรจน์  สุจจิตรจูล นักวิชาการศึกษา sfsciras@src.ku.ac.th 089-806-3065 1 

65 นางลัดดาวัลย์  ภูท่อง บุคลากร laddawon_b@hotmail.com 081-570-1869 1 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา        

66 นายบงกช   พุ่มแก้ว นักวิชาการศึกษา foxyneng@hotmail.com 089-897-8188 2 

67 น.ส.วิไลวรรณ   หยงหนู นักวิชาการเงินและบัญชี wilaiwan_y@hotmail.com 089-748-9780 2 

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ        

68 น.ส.โสภนา  คุณุทัย เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป fefa55_9@hotmail.com  081-566-8556 2 

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา        

69 นางสิริพรรณ  วงศ์สุวรรณ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 6 p_au2005@hotmail.com 086-776-1300 2 

70 นางอนุตรา  สุนทรส เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป tungkatacha@hotmail.com  085-941-3461 2 
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71 นางกัญชุมา  จันทโรปกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน oaskcc@src.ku.ac.th 086-148-5553 2 

72 นายบุญเลิศ  เกียรติพรพิทักษ์ ผู้จัดการหอพักนิสติ oasblk@src.ku.ac.th 086-848-4111 2 

73 นางสุนันทา  ศิริมูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ oassno@src.ku.ac.th  086-833-1223 2 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตศรีราชา        

74 น.ส.ทิพวรรณ  จันทพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน vittpj@src.ku.ac.th 085-858-0071 2 

75 น.ส.จติรวดี  สุทธิชีวะ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป vitjts@src.ku.ac.th 084-308-1527  2 

76 นางมยุรา  อนุศาสนนันท์ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป mayura@src.ku.ac.th  080-640-3973 2 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร        

77 นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการศึกษา yutthakom51@hotmail.com 089-421-6635 2 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ       

78 น.ส.สร้อยขวัญ  เสมอพิทักษ์ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป csnsks@ku.ac.th  086-851-6696 2 

79 น.ส.ทิพวัลย์  พันธ์จันทึก เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป khiprapai_thip@ 

hotmail.com 

086-084-1459 2 

ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร      

80 นายอภชิาติ  กันยาทอง นักวิชาการศึกษา apichart@csc.ku.ac.th  085-924-1688 2 

81 น.ส.มยุรา  ผาสขุ เจา้หน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป mayura145@windows 

live.com 

-085-6968900 2 
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ภาคผนวกที่ 3 ภาพกิจกรรม 

 

 

รุ่นที่ 1  วันที่ 23 เมษายน 2556 ณ วิทยาเขตก าแพงแสน 
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รุ่นที่ 2  วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ วิทยาเขตบางเขน 
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ภาคผนวกที่ 4 เอกสารประกอบการอบรม 

 

 เอกสารประกอบการบรรยาย 

- คูม่ือฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

ปีการศึกษา 2555 

 

 เอกสารประกอบการฝึกปฏบิัติ 
 

- รายงานผลการด าเนนิงานคณะพลังงาน มหาวิทยาลยันนทรี ประจ าปีการศึกษา 2555  

(1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) 
 

- คูม่ือตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมนิคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา ปีการศึกษา 2554  

และปีการศึกษา 2555 
 

- แบบฝึกหัดที่ 1 ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องตน้ 
 

- แบบฝึกหัดที่ 2 ฝึกจดประเด็นส าคัญในการประเมินคุณภาพภายใน (มีแบบทดสอบด้วย) 
 

- แบบฝึกหัดที่ 3 ฝึกประมวลผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 

- แบบฝึกหัดที่ 4 ฝึกจัดท ารายงานผลการประเมนิคุณภาพภายใน ฉบับสมบูรณ์ 

 

 เอกสารอื่นๆ 
 

- ก าหนดการ 
 

- แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre Test) 
 

- แบบทดสอบหลังการอบรม (Post Test) 
 

- แบบประเมินผลโครงการ 
 

- แบบกรอกประวัติผู้ผา่นอบรม 
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