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ตามที่งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพ ได้จัดโครงการชี้แจงแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2555 

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ให้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ

ภายในตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ของคณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต เพื่อให้

คณะกรรมการประเมินฯ ทุกชุดปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่ก า หนด 

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ รวมถึงมีมาตรฐานการด าเนินงานที่

ใกล้เคยีงกัน 

ภายหลังจากการด าเนินโครงการฯ งานพัฒนาและฝึกอบรมจะจัดท ารายงานผลการประเมินโครงการฯ 

เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และเพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้ เข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับปรุงการ

ด าเนินงานในครั้งต่อไป โดยมิติในการประเมินแบ่งเป็น 2 มิติ ประกอบด้วย การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินงาน และการประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ทั้งนี้ รูปแบบรายงานแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 

บทสรุปผู้บริหาร บทน า ผลการประเมินโครงการ และภาคผนวก ซึ่งผลจากการประเมินโครงการฯ จะเป็นประโยชน์

โดยตรงต่อการพัฒนาปรับปรุงงานของงานพัฒนาและฝึกอบรม และเป็นข้อมูลประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 

ของส านักงานประกันคุณภาพ 

 

 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านกังานประกันคุณภาพ 

กรกฎาคม 2555 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมนิโครงการชี้แจงแนวทางการประเมนิคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2554 
1 

 

หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 1 

บทน า 3 

 ที่มาของการด าเนนิงานโครงการ 3 

 วัตถุประสงคก์ารประเมิน 3 

 เกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพการด าเนนิงาน 3 

 กรอบการประเมินผลสมัฤทธิข์องการด าเนินโครงการ 4 

 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้เขา้รว่มโครงการ 4 

 

ผลการประเมินโครงการ 7 

 การบรรลุเปา้หมายตามวัตถปุระสงคข์องการด าเนนิงาน 7 

 ประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 8 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากผูเ้ข้ารว่มโครงการ 9 

 การสรุปรายจ่ายในการด าเนนิโครงการ 11 

ภาคผนวก 13 

 ภาคผนวกที่ 1 รายละเอยีดโครงการ 15 

 ภาคผนวกที่ 2 รายนามผู้เข้ารว่มโครงการ 19 

 ภาคผนวกที่ 3 ภาพกจิกรรม 25 

 ภาคผนวกที่ 4 เอกสารประกอบโครงการ 27 



รายงานผลการประเมนิโครงการชี้แจงแนวทางการประเมนิคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2554 
1 

  
 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30 – 

16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ช้ัน 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในตามผลการ

ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ของคณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ 

ทุกชุดปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ

แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ รวมถึงมีมาตรฐานการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกัน  การด าเนินโครงการ

ดังกล่าวได้เรียนเชิญ รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

ผศ.นงลักษณ์   งามเจริญ   รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และ น.ส.วิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ านวยการ

ส านักงานประกันคุณภาพ เป็นวิทยากร 

การด าเนินโครงการมีค่าใช้จ่ายการด าเนินงานทั้งหมด 35,529 บาท จากยอดที่ขออนุมัติ 55,000 บาท  

คิดเป็นร้อยละ 64.60  โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 135 คน เป็นบุคลากรจากวิทยาเขตบางเขน 80 คน  

วิทยาเขตก าแพงแสน 21 คน วิทยาเขตศรีราชา 10 คน และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 24 คน 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่เป็นบุคคลภายนอกสามารถรับชมการชี้แจงตัวบ่งชี้ฯ ผ่านการถ่ายทอดบน

เครอืข่ายนนทรี 

การประเมินโครงการฯ พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถาม 103 คน จากทั้งหมด 135 คน คิดเป็นร้อยละ 76.30 

ผลการประเมินโครงการฯ ด้านการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์การด าเนินงาน และด้านประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานแสดงได้ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมนิ 

ด้านการบรรลุเปา้หมายตามวัตถุประสงค์   

1)  มคีณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ทีมกรรมการเฉพาะบุคลากร

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์) เข้ารว่มโครงการ 

ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 60 

บรรลุเป้าหมาย 

(ร้อยละ 76.47) 

2)  มคีณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ทีมเลขานุการ) เข้าร่วมโครงการ ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 70 

บรรลุเป้าหมาย 

(ร้อยละ 93.42) 

3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มคีวามเข้าใจแนวทาง และวัตถุประสงค์

ของการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศกึษา 2554 ระดับมากขึ้นไป  

ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80 

บรรลุเป้าหมาย 

(ร้อยละ 86.40) 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมนิ 

4)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มคีวามเข้าใจบทบาทและภาระหน้าท่ี 

ระดับมากขึ้นไป  

ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80 

บรรลุเป้าหมาย 

(ร้อยละ 83.50) 

5) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มคีวามเข้าใจตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน

คุณภาพตามแนวทางที่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด ระดับมากขึ้นไป  

ไมน่อ้ยกว่า 

ร้อยละ 80 

ไมบ่รรลุเป้าหมาย 

(ร้อยละ 66.02) 

ด้านประสทิธิภาพการด าเนนิงาน   

1) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอ่ประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานภาพรวม  ค่าเฉลี่ย 

ไมน่อ้ยกว่า 3.51 

บรรลุเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ย 3.95) 

2) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 

ไมน่อ้ยกว่า 3.51 

บรรลุเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ย 3.99) 

3) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นตอ่กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ  ค่าเฉลี่ย 

ไมน่อ้ยกว่า 3.51 

บรรลุเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ย 3.54) 

4) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ  ค่าเฉลี่ย 

ไมน่อ้ยกว่า 3.51 

บรรลุเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ย 4.18) 

5) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  ค่าเฉลี่ย 

ไมน่อ้ยกว่า 3.51 

บรรลุเป้าหมาย 

(ค่าเฉลี่ย 3.95) 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม มีดังนี้ 

 ด้านการด าเนินงาน : ผู้เข้าร่วมโครงการต้องการให้จัดโครงการชี้แจงส าหรับผู้ประเมินล่วงหน้าก่อน

การตรวจประเมิน 45 วัน และควรจัดโครงการก่อนมีการตรวจประกันภายในหน่วยงาน เพื่อจะได้น าความรู้ไปใช้ใน

การท าประกันของหน่วยงาน นอกจากนี้ ควรปรับปรุงรูปแบบการชี้แจงโดยสรุปหรือลดเนื้อหาให้กระชับ และเน้น

เฉพาะที่เพิ่มจากปกีอ่นหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง ทีผ่ิดบ่อยๆ หรือที่ส าคัญๆ ไม่ใชอ่ธิบายตั้งแต่เริ่มต้น 
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ที่มาของการด าเนินโครงการ 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนการบรหิารมหาวิทยาลัย และก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหน่วยงานที่มีลักษณะ

งานใกล้เคยีงกัน ซึ่งมีก าหนดการประเมินฯ คณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานสนับสนุน ในเดือนกรกฎาคม 2555 

และประเมินฯ วิทยาเขต ในเดือนสิงหาคม 2555 โดยกอ่นการประเมินคุณภาพภายในของทุกปี ส านักประกันคุณภาพ

จะมีการชี้แจงแนวทางการประเมิน และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพให้กับหน่วยงานที่รับการประเมินฯ รวมถึง

คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อท าความเข้าใจกรอบการประเมินรว่มกัน อันจะท าให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงคข์องการประเมิน  

การชี้แจงแนวทางการประเมินให้กับหน่วยงานที่รับการประเมินฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือน

มกราคม และกุมภาพันธ์ 2555 ดังนั้น การด าเนินโครงการชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์ปีการศึกษา 2554 ในครั้งนี้ จึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ให้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2554 ของคณะวิชา สถาบัน ส านัก หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกชุดปฏิบัติ

หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางการ

ประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ รวมถงึมีมาตรฐานการด าเนินงานที่ใกล้เคยีงกัน 
 

วัตถุประสงค์การประเมิน 
 

1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะ

วิชา สถาบัน ส านัก และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 

2. เพื่อน าข้อเสนอแนะจากผูเ้ข้ารว่มโครงการฯ ไปปรับปรุงการด าเนินงานในคร้ังต่อไป 

 

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 
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กรอบการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ตารางท่ี 1  จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการฯ เปรียบเทียบกับกลุ่มเปา้หมายที่เป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2554 

หน่วยงานที่สังกัด เป้าหมาย เข้าจริง  หน่วยงานที่สังกัด เป้าหมาย เข้าจริง 

รวมทั้งหมด 175 135  วิทยาเขตก าแพงแสน 25 21 

วิทยาเขตบางเขน 112 80  1. คณะเกษตร ก าแพงแสน 4 3 

ผู้บรหิาร 3 3  2. คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬา 1 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 8  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 1 0 

1. คณะเกษตร 5 3  4. คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4 3 

2. คณะบรหิารธุรกจิ 5 5  5. สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 2 2 

3.  คณะประมง 3 3  6. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกจิฯ 2 2 

4.  คณะวนศาสตร์ 4 3  7. ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 2 2 

5.  คณะวิทยาศาสตร์ 5 1  8. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 2 1 

6.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9 2  9. ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 7 7 

7.  คณะศกึษาศาสตร ์ 10 5  วิทยาเขตศรีราชา 11 10 

8.  คณะเศรษฐศาสตร์ 4 2  1. คณะวิทยาการจัดการ 1 1 

9.  คณะสังคมศาสตร์ 2 2  2. คณะวิทยาศาสตร ์ศรีราชา 2 2 

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5 5  3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรรีาชา 1 1 

11.  คณะมนุษยศาสตร์ 4 2  4. คณะเศรษฐศาสตร์ ศรรีาชา 1 1 
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หน่วยงานที่สังกัด เป้าหมาย เข้าจริง  หน่วยงานที่สังกัด เป้าหมาย เข้าจริง 

12. คณะเทคนคิการสัตวแพทย์ 4 3  5. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 2 2 

13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 1  6. ส านักงานวิทยาเขตศรรีาชา 1 1 

14. คณะสิ่งแวดลอ้ม  1 0  7. ส านักวทิยบรกิาร วิทยาเขตศรรีาชา 3 2 

15. ส านักงานอธิการบด ี 7 7  วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ จ.สกลนคร 27 24 

16.สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 1 1  1.คณะทรัพยากรธรรมชาติฯ 6 5 

17.สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 2 1  2. คณะวิทยาศาสตรแ์ละวิศวกรรมศาสตร์ 4 2 

18.สถาบันค้นคว้าและพฒันาระบบนเิวศเกษตร 2 2  3. คณะศลิปศาสตรแ์ละวิทยาการจัดการ 5 5 

19. สถาบันอินทรจีันทรสถติย์ฯ 1 1  4. สถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส. 2 2 

20. ส านักบรกิารคอมพิวเตอร์ 3 3  5. ส านักวทิยบรกิาร ฉกส. 4 4 

21. ส านักทะเบียนและประมวลผล 2 0  6. ส านักงานวิทยาเขต ฉกส. 6 6 

22. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 3 2     

23. ส านักหอสมุด 3 3     

24. ส านักประกันคุณภาพ 13 12     

 

จากตารางที่ 1 สรุปได้วา่ การด าเนินโครงการชีแ้จงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ปีการศึกษา 2554 มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด 135 คน เป็นบุคลากรจากวิทยาเขตบางเขน 80 คน  เมื่อพิจารณา

ตามหน่วยงานพบว่า เป็นผู้บริหาร 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 5.93 เป็น

บุคลากรสังกัดคณะวิชา 37 คน คิดเป็นร้อยละ 27.41 บุคลากรสังกัดสถาบัน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.70 และ 

บุคลากรสังกัดส านัก 27 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 วิทยาเขตก าแพงแสน 21 คน เป็นบุคลากรสังกัดคณะวิชา 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.19 เป็นบุคลากรสังกัดสถาบัน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.96 บุคลากรสังกัดส านัก 10 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 7.41  วิทยาเขตศรรีาชา 10 คน เป็นบุคลากรสังกัดคณะวิชา 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.19 บุคลากรสังกัดส านัก 

3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 24 คน เป็นบุคลากรสังกัดคณะวิชา 12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 8.89 เป็นบุคลากรสังกัดสถาบัน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.48 บุคลากรสังกัดส านัก 10 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 7.41 
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การบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 
 

งานพัฒนาและฝึกอบรม ส านักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการชีแ้จงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในตามผลการ

ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2554 ของคณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ 

ทุกชุดปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ

แนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ รวมถึงมีมาตรฐานการด าเนินงานที่ใกล้เคียงกัน โดยผลการประเมิน

การบรรลุเปา้หมายตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินงานแสดงได้ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางท่ี 2   ผลการประเมินการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

1. มคีณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

(ทีมกรรมการ) เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์เข้ารว่มโครงการฯ  

ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 60 

บรรลุเป้าหมาย : มผีู้เข้ารว่ม (ทีมกรรมการ) 64 คน จาก

ท้ังหมด 85 คน คิดเป็นร้อยละ 76.47 เป็นทีมกรรมการท่ีเป็น

ผู้บรหิารและผู้ทรงคุณวุฒิ 11 คน วิทยาเขตบางเขน 31 คน 

วิทยาเขตก าแพงแสน 8 คน วิทยาเขตศรรีาชา 1 คน และ

วิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จ.สกลนคร 13 คน 

2. มคีณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

(ทีมเลขานุการ) เข้ารว่มโครงการฯ 

ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 70 

บรรลุเป้าหมาย : มผีู้เข้ารว่ม (ทีมเลขานุการ) 71 คน จาก

ท้ังหมด 76 คน คิดเป็นร้อยละ 93.42 เป็นทีมเลขานุการจาก

วิทยาเขตบางเขน 38 คน วิทยาเขตก าแพงแสน 13 คน 

วิทยาเขตศรรีาชา 9 คน และวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ  

จ.สกลนคร 11 คน 

3. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน มีความ

เข้าใจแนวทาง และวัตถุประสงคข์องการประเมนิ

คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดับดขีึน้ไป 

ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 80 

บรรลุเป้าหมาย : มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 104 คน 

(จาก 135 คน) มคีวามเข้าใจแนวทาง และวัตถุประสงค์ 

ระดับมากขึ้นไป คิดเป็นรอ้ยละ 86.5 โดยมคีวามเข้าใจใน

ระดับมาก 77 คน คิดเป็นรอ้ยละ 74.8 และมคีวามเข้าใจใน

ระดับมากท่ีสุด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 

4. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน มีความ

เข้าใจบทบาท และภาระหน้าที่ ระดับดขีึน้ไป 

ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 80 

บรรลุเป้าหมาย : มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 104 คน 

(จาก 135 คน) มคีวามเข้าใจบทบาท และภาระหนา้ท่ี ระดับ

มากขึน้ไป คิดเป็นรอ้ยละ 83.5 โดยมคีวามเข้าใจในระดับ

มาก 76 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8 และมคีวามเข้าใจในระดับ

มากที่สุด 10 คน คิดเป็นรอ้ยละ 9.7 
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ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ เป้าหมาย ผลการประเมิน 

5. คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน มีความ

เข้าใจตัวบง่ชีแ้ละเกณฑ์ประเมนิคุณภาพตาม

แนวทางท่ีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรก์ าหนด 

ระดับดขีึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 80 

ไม่บรรลุเป้าหมาย : มผีู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 104 คน 

(จาก 135 คน) มคีวามเข้าใจตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมนิ

คุณภาพตามแนวทางท่ี มก.ก าหนด ระดับมากขึน้ไป คิดเป็น

รอ้ยละ 75.7 โดยมคีวามเข้าใจในระดับมาก 71 คน คิดเป็น

รอ้ยละ 68.9 และมคีวามเข้าใจในระดับมากท่ีสุด 7 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 6.8 

 

ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 

การด าเนินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก และ  

วิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 ได้จัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งข้อค าถามออกเป็น  

4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส าหรับเป็นข้อมูลป้อนกลับในการ

พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานใน

ภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 รายละเอียดแสดงได้ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 3.99 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.1.1 ความสามารถในการช้ีแจง / ตอบค าถาม / ให้ขอ้แนะน า ของวทิยากร 4.04 0.53 

2.1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาการช้ีแจง และการตอบค าถาม 3.95 0.58 

2.1.3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบโครงการฯ 3.96 0.58 

2.1.4 ประโยชนท่ี์ได้รับเมื่อเทยีบกับความคาดหวัง 3.99 0.56 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขัน้ตอนการให้บริการ (เปา้หมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีคา่เฉลี่ย 3.54 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.2.1 ความเหมาะสมของช่องทางการถ่ายทอดโครงการฯ ไปยังกลุม่เป้าหมาย (ผ่านระบบ 

Teleconference และผ่านเว็บไซต ์มก. ท่ี http://Live.ku.ac.th ) 

3.50 0.85 

2.2.2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจัดโครงการฯ (เดอืนมถิุนายน) 3.58 0.76 
 

 

 

 

 

http://live.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 4.18 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.54   

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.3.1 เจ้าหนา้ที่ให้ขอ้มูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกับโครงการฯ ได้เป็นอยา่งดี 3.94 0.70 

2.3.2 เจ้าหนา้ที่ให้การตอ้นรับด้วยอัธยาศัยไมตรี 4.34 0.56 

2.3.3 เจ้าหนา้ที่ให้บริการ/อ านวยความสะดวกตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ 4.27 0.60 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (เป้าหมาย: ค่าเฉลี่ย 3.51 ขึ้นไป) 

บรรลุเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ย 3.95 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.60 

รายการที่ประเมิน x  SD 

2.4.1 ความเหมาะสมของส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ 3.66 0.91 

2.4.2 ความเหมาะสมของอาหารว่าง 4.14 0.52 

2.4.3 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการในภาพรวม 4.04 0.62 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ด้านคุณภาพการให้บริการ 

1) วิทยากรให้ความรู้ได้ดีในบางเรื่อง ส าหรับเรื่อง CHE QA Online ยังไม่ชัดเจน 

2) เอกสารประกอบโครงการควรท าให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจน  

3) ในช่วงชี้แจงควรกระชับและเน้นประเด็นส าคัญ ซึ่งจะช่วยลดเวลาการช้ีแจงลงไม่เกนิคร่ึงวัน 

4) การช้ีแจงในช่วงเช้า หากต้องการช้ีแจงข้อมูลเพิ่มควรมีการแจกเอกสารให้ เพราะจากแผ่นใสที่ฉายอ่าน

ไม่ออก มองไม่เห็น ท าให้ไม่เข้าใจกัน และควรจะเน้นตัวที่เปลี่ยนแปลง จุดที่เข้าใจผิดบ่อยๆ 

5) ในการอบรมครั้งต่อไป ควรจะเน้นเฉพาะที่เพิ่มจากปีก่อนหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่ ผิดบ่อยๆ หรือที่

ส าคัญๆ ไม่ควรอธิบายตั้งแต่เริ่มต้น เพราะกรรมการมีความรู้พื้นฐานแล้ว 

6) ระบบ  CHE QA Online ควรจัด work shop ด้วย เนื่องจากเจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็น

ผู้ช่วยเลขานุการ ยังไม่เคยสัมผัสกับระบบ CHE QA Online โดยตรง ท าให้ความเข้าใจในระบบการ

ท างาน และขั้นตอนต่างๆมีค่อนข้างน้อย ซึ่งส่งผลให้ท าความเข้าใจกับ slide presentation ของท่าน

วิทยากรได้น้อย และไม่เชื่อมโยงกัน แต่ถา้มีการท า work shop คาดว่าจะได้รับประโยชน์และสามารถท า

ความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
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 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

1) ช่วงเวลาบรรยายของ รศ.ดร.สมบูรณว์ัลย์ สัตยารักษ์วทิย์ น้อยเกินไป 

2) ควรจัดทุกปี และมี Teleconference ระหว่างวิทยาเขตจะดีมาก 

3) ความเหมาะสมของช่วงเวลา ควรเป็นกอ่นเปิดเทอม หรือสัปดาห์แรกของการเปดิเทอม 

4) ควรด าเนินการจัดโครงการดังกล่าวช่วงต้นเดือน จะได้มีเวลาทบทวน และท าความเข้าใจมากกว่านี้ 

5) ควรจัด เดือน มีนาคม-เมษายน 

6) ควรจัดปลาย พฤษภาคม หรือ ต้นเดือนมิถุนายน (สัปดาห์แรก) เนื่องจากต้องรีบท ารายงานของ

หน่วยงานเพื่อความชัดเจนในการจัดท าด้วย 

7) ระยะเวลาในการช้ีแจง ควรท าก่อนมีการตรวจประกันภายในหน่วยงาน เพื่อจะได้น าความรู้ไปใช้ในการ

ท างานประกันคุณภาพของหน่วยงานด้วย 

8) ช่วงเวลาการจัดโครงการชีแ้จงส าหรับผู้ประเมิน ควรจะท าล่วงหน้าก่อนการตรวจประเมิน 45 วัน 

9) เวลาพักกลางวันในวันแรกนานเกินไป ท าให้ผู้ที่มาจากหน่วยงานอื่น ที่ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ตึก 50 ปี ไม่มีที่ไป จะ

กลับตึกหน่วยงานตนเอง ก็กลัวจะเสียเวลา (เกรงว่าจะกลับมาไม่ทัน) 

 

 ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 

1) เจา้หน้าที่โสตที่บางเขน ควรให้การดูแลที่ดีกวา่นี้ 

 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

1) สัญญาณ Tele conference มีปัญหา วิทยาเขตฯ ไม่ได้ยินเสียงในบางช่วง ท าให้ไม่เข้าใจเรื่อง CHE QA 

Online  

2) ควรปรับปรุงไมโครโฟนด้วยเนื่องจากเสียงที่ถ่ายทอดไม่ชัดเจน อาจจะต้องเตรียมอุปกรณใ์ห้พร้อม 

3) อุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ ควรปรับให้สูงกวา่นี ้ 

 

 ด้านอื่น ๆ  

1) ควรเปลี่ยนวันประเมินให้หน่วยงานใหญ่ ได้มีเวลาเตรียมตัวบ้าง เนื่องจากหน่วยงานใหญ่ตรวจเป็นวัน

แรกๆ แล้วขอ้มูลทีไ่ด้ยังไม่สมบูรณ ์เพราะมีข้อมูลเยอะไม่มีเวลาตรวจสอบความถูกต้อง 

2) ควรท าTemplate / แบบฟอร์ม ในปีประเมินออกมากอ่นที่จะต้องท าเล่ม SAR เนื่องจากแบบฟอร์มมีการ

เปลี่ยนก็ต้องท าใหม่ 
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การสรุปรายจ่ายในการด าเนินโครงการ 
 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน หมายเหต ุ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด         35,529.00    

1 ค่าตอบแทนวทิยากร           3,600.00  

 2 ค่าเดินทางวิทยากร              500.00  

 3 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)           7,630.00  เงินโอน 

4 อาหารกลางวัน(กล่อง)(สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร)           7,500.00  เงินโอน 

5 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(ก าแพงแสน)           1,860.00  

 6 ค่าอาหารกลางวัน(กล่อง)(ก าแพงแสน)           1,520.00  

 7 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(ศรีราชา)              735.00  

 8 ค่าอาหารกลางวัน(กล่อง)(ศรีราชา)              840.00  

 9 ค่าอาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม(สกลนคร)           1,910.00  

 10 ค่าอาหารกลางวัน(กล่อง)(สกลนคร)              630.00  

 11 ค่าเอกสาร           6,524.00  

 12 ค่าไปรษณีย์              280.00  

 13 ค่าแจกันดอกไมส้ด           2,000.00  

 ค่าใช้จ่ายเงนิสด         20,399.00  

 ค่าใช้จ่ายเงนิโอน         15,130.00  

 เงินที่ขออนุมัตโิครงการ         55,000.00  

 คงเหลือทั้งหมด         19,471.00  

 ยมืเงินสด          36,000.00  

 คงเหลือเงินสด (เคลียร์เงนิยมื)         15,601.00    
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ภาคผนวกที่ 1 รายละเอียดโครงการ 
 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือในการ

ขับเคลื่อนการบรหิารมหาวิทยาลัย และก้าวสู่ความเป็นเลิศ โดยสามารถเทียบเคียงคุณภาพในหน่วยงานที่มีลักษณะ

งานใกล้เคยีงกัน ซึ่งมีก าหนดการประเมินฯ คณะวิชา สถาบัน ส านัก และหน่วยงานสนับสนุน ในเดือนกรกฎาคม 2555 

และประเมินฯ วิทยาเขต ในเดือนสิงหาคม 2555 โดยกอ่นการประเมินคุณภาพภายในของทุกปี ส านักประกันคุณภาพ

จะมีการชี้แจงแนวทางการประเมิน และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพให้กับหน่วยงานที่รับการประเมินฯ รวมถึง

คณะกรรมการประเมินฯ เพื่อท าความเข้าใจกรอบการประเมินร่วมกัน อันจะท าให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงคข์องการประเมิน  

การชี้แจงแนวทางการประเมินให้กับหน่วยงานที่รับการประเมินฯ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือน

มกราคม และกุมภาพันธ์ 2555 ดังนั้น การด าเนินโครงการชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร ์ปีการศึกษา 2554 ในครั้งนี้ จึงมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ให้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายในตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 

2554 ของคณะวิชา สถาบัน ส านัก หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต เพื่อให้คณะกรรมการประเมินฯ ทุกชุดปฏิบัติ

หน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางการ

ประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ รวมถงึมีมาตรฐานการด าเนินงานที่ใกล้เคยีงกัน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อชีแ้จงแนวทาง และวตัถุประสงคข์องการประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก 

หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 

2. เพื่อชีแ้จงบทบาท และภาระหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ปกีารศึกษา 2554 

3. เพื่อท าความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑป์ระเมินคุณภาพตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรก์ าหนด 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม และฝ่ายตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน ส านักประกันคณุภาพ  
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บุคคลเปา้หมาย 

1. ประธาน รองประธาน และกรรมการประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา สถาบนั ส านัก 

หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต จ านวน 149 คน  

2. กรรมการและเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านัก 

หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต จ านวน 76 คน 

 

ระยะเวลา สถานที่ 

วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2555 ณ หอ้งประชุมธีระ   สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

 

วิธดี าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงานเป็นการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายในส าหรับคณะวิชา 

สถาบัน ส านัก หน่วยงานสนับสนุน และวิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 และการบรรยายเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ประเมินคุณภาพตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก าหนด ส าหรับการเข้าร่วมโครงการฯ แยกตาม

กลุ่มเปา้หมาย ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ทีมกรรมการ  เข้ารว่มเฉพาะวันที ่19 มิถุนายน 2555 

กลุ่มท่ี 2 ทีมเลขานุการ   เข้ารว่มวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2555 

 

ช่องทางการเขา้ร่วมโครงการฯ มี 3 ช่องทาง ดงันี ้

1) คณะกรรมการประเมินฯ ที่เปน็บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ี่สงักัดวิทยาเขตบางเขน เข้ารว่ม

โครงการฯ ณ หอ้งประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

2) คณะกรรมการประเมินฯ ที่เปน็บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท์ี่สงักัดวิทยาเขตก าแพงแสน  

วิทยาเขตศรรีาชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรต ิจ.สกลนคร สามารถรับชมการถ่ายทอดโครงการฯ  

ผ่านระบบ Teleconference ณ ห้องประชุมภายในวิทยาเขต 

3) คณะกรรมการประเมินฯ ที่เปน็บุคลากรต่างมหาวิทยาลัย สามารถรับชมการถ่ายทอดโครงการฯ  

ผ่านเว็บไซตม์หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ที่ http://Live.ku.ac.th (เฉพาะวันที ่19 มิถุนายน 2555) 

 

 

 

 

 

http://live.ku.ac.th/
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ก าหนดการ 

วันท่ี 19 มิถุนายน 2555 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.15 น. 10.30 – 11.30 น. 11.30 – 12.00 น. 13.30 – 16.30 น. 

- ลงทะเบียน  

- พิธีเปิด 

ชีแ้จงแนวทาง และวัตถุประสงค์

ของการประเมินคุณภาพภายใน

ส าหรับคณะวิชา สถาบัน ส านกั 

หน่วยงานสนับสนุน และ 

วิทยาเขต ปีการศึกษา 2554 

ชีแ้จงบทบาท และภาระ 

หน้าที่ของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี

การศึกษา 2554 

ตอบข้อซักถาม ชีแ้จงตัวบง่ชีแ้ละเกณฑป์ระเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสาม 

 

วทิยากร รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ผู้อ านวยการส านักประกัน

คุณภาพ 

 รศ.ดร.สมบูรณ์วัลย์    

สัตยารักษ์วิทย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

วันท่ี 20 มถิุนายน 2555 (เฉพาะทมีเลขานุการคณะกรรมการประเมนิฯ) 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.15 น. 10.30 – 11.30 น. 11.30 – 12.00 น. - 

- ลงทะเบียน  ชีแ้จงเอกสารประกอบการ

ประเมินฯ ที่ทีมเลขานุการฯ 

จ าเป็นต้องรู้ 

ชีแ้จงเอกสารประกอบการ

ประเมินฯ ที่ทีมเลขานุการฯ 

จ าเป็นต้องรู้ (ต่อ) 

ตอบข้อซักถาม หรือ

เล่าประสบการณ์การ

เป็นเลขานกุารฯ 

- 

วทิยากร ทีมงานฝา่ยตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน 

ทีมงานฝา่ยตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน 

  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นได้

ตามระยะเวลาที่ก าหนด สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

รวมถงึมีมาตรฐานการด าเนินงานที่ใกล้เคยีงกัน 

2. กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 ด าเนินไปด้วย

ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงคข์องการประเมิน 

การประเมินผลโครงการ / ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ทมีกรรมการ) เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์เข้า

รว่มโครงการฯ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 60 

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ทมีเลขานุการ) เข้ารว่มโครงการฯ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 70 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีความเข้าใจแนวทาง และวัตถุประสงคข์องการประเมิน

คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 ระดับดีขึน้ไป ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 80 

4. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีความเข้าใจบทบาท และภาระหน้าที ่ระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกวา่ 

รอ้ยละ 80 
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5. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีความเข้าใจตัวบ่งชีแ้ละเกณฑป์ระเมินคุณภาพตามแนวทางที่

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรก์ าหนด ระดับดีขึน้ไป ไมน่้อยกว่ารอ้ยละ 80 
 

งบประมาณ 

การด าเนินโครงการฯ ใช้งบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางส านักประกันคุณภาพ หมวดค่าใช้สอย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้ 

1) คา่ตอบแทนวิทยากรกลาง จาก สกอ.       4,000 บาท 

2) คา่เดินทางวิทยากรกลาง จาก สกอ.         500 บาท 

3) คา่อาหารว่าง       10,000 บาท 

4) คา่อาหารกลางวัน       25,000 บาท 

5) คา่เอกสาร        10,000 บาท 

6) คา่วัสดุ          3,000 บาท 

7) คา่ใช้จา่ยอื่นๆ         2,500 บาท 

                                    รวม     55,000 บาท 

  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ภาคผนวกที่ 2 รายนามผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

ลงทะเบียน  (ทีมกรรมการ) 

โครงการชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2555 

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

ล าดับ รายนาม หน่วยงานทีส่ังกัด 

วิทยาเขตบางเขน 

1 นางผ่องศรี  จิตตนูนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 นางหทัยรัตน์  วชิติพรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3 นางอัมพร  รัตนภักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูศรี  ศรีเพ็ญ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5 รองศาสตราจารย์กมลพรรณ  นามวงศ์พรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 รองศาสตราจารย์บพธิ  จารุพันธ์ุ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7 อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์  พงษ์พิษณุพจิิตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม ผู้ทรงคุณวุฒิ 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ ์งามเจรญิ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

10 รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวตีะ๊ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

11 อาจารย์ ดร.พรีะพงศ ์ตริยเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

12 นางสาวพัชน ีลีลาด ี กองแผนงาน 

13 นายสมศักดิ์ ทับทิมทอง กองวเิทศสัมพันธ์ 

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสายสิน แก้วเรือง คณะเกษตร 

15 รองศาสตราจารย์ ดร.วจิารณ์ วชิชุกิจ คณะเกษตร 

16 อาจารย์ ดร.สุขุมาลย์ เลิศมงคล คณะเกษตร 

17 นางสาวจรรยา จัตตานนท์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

18 อาจารย์อนามกิา กาญจนบรรเทิง คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

19 อาจารย์ ดร.หฤทัย น าประเสริฐชัย คณะบริหารธุรกิจ 

20 นางศิริวรรณ ภัทรประภานันท์ คณะบริหารธุรกิจ 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกจิ คณะประมง 

22 รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล คณะประมง 

23 รองศาสตราจารย์ ดร.สันต์ เกตุปราณีต คณะวนศาสตร์ 

24 อาจารย์ ดร.ปิยวัตน์ ดิลกสัมพนัธ์ คณะวนศาสตร์ 
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ล าดับ รายนาม หน่วยงานทีส่ังกัด 

25 อาจารย์ชาญเวช ศลีพพิัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน ์ สารสวา่ง คณะศึกษาศาสตร์ 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาติชาย อมิตรพา่ย คณะศึกษาศาสตร์ 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพมิพ์ ถิระวัฒน ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

29 รองศาสตราจารย์ ดร.วกิร ตัณฑวุฑโฒ คณะศึกษาศาสตร์ 

30 รองศาสตราจารย์สริิกร กาญจนสุนทร คณะสังคมศาสตร์ 

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

32 นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ธีระศักดิ ์ พราพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

34 นายสุทฺธิศักดิ ์ทองค าดี สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร 

35 นายธ ารงศิลป โพธิสูง สถาบันอนิทรีจันทรสถิตย์ฯ 

36 นางอัจฉรา เฮียงโฮม ส านักงานตรวจสอบภายใน 

37 นางสาวรัตติญา ศริดารา ส านักงานบริการวิชาการ 

38 นางชิดชนก สายชุ่มอนิทร์ ส านักบริการคอมพวิเตอร์ 

39 นางสาววไิลรัตน์  วริิยะวิบูลยก์ิจ ส านักประกันคุณภาพ 

40 นางกาญจนา วสุสริิกุล ส านักหอสมุด 

41 นางเพื่อนแก้ว ทองอ าไพ ส านักหอสมุด 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

42 ผู้ช่วยศาสตราจาย ์ดร.คนึงนิตย ์เหรียญวรากร คณะเกษตร ก าแพงแสน 

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศิริ ก าลัง คณะเกษตร ก าแพงแสน 

44 รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  แก้วประสิทธ์ิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

45 รองศาสตราจาย์ชุตมิณฑ์ บุญมาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

46 นางจันทร์จรัส วีรสาร สถาบันวจิัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

47 นางวไิลลักษณ ์ชาวอุทัย สถาบันสุวรรณวาจกกสกิิจฯ 

48 นางอรัญนาถ วริิยะรัมภะ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 

49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ แก้วนุช คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

วิทยาเขตศรรีาชา 

50 อาจารย์สมบูรณ์ สาระพัด คณะวิทยาการจัดการ 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมนิโครงการชี้แจงแนวทางการประเมนิคุณภาพภายในฯ ปีการศึกษา 2554 
21 

ล าดับ รายนาม หน่วยงานทีส่ังกัด 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจ.สกลนคร 

51 อาจารย์ ดร.จินตนา ตะ๊ย่วน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

52 อาจารย์ปานชีวัน ปอนพังงา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

53 อาจารย์ ดร.สุขุมาภรณ ์ศรีเผด็จ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

54 นางสาวเสาวคนธ์ ตว่นเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

55 อาจารย์ฐาปนี เฮงสนั่นกุล คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

56 อาจารย์ ดร.อ านวย ตันพานชิย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

57 อาจารย์เกรยีงไกร พร้อมนฤฤทธ์ิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

58 อาจารย์บรรณสิทธ์ิ สิทธิบรรณกุล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

59 นางขนษิฐา โภคานติย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

60 นางสาวสริินทิพย ์พงษ์คุลกีาร สถาบันวจิัยและพัฒนา ฉกส. 

61 นางสาวโอลักษณ ์เทียมภักดิ์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

62 นางสาวพรทิพา คุรตรารักษ์ ส านักวิทยบริการ ฉกส. 

63 นายพรศักดิ์ แสนศรี ส านักวิทยบริการ ฉกส. 

64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต แจ้งบ ารุง ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 
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ลงทะเบยีน  (ทีมเลขานุการ) 

โครงการชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2555 

เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ี

ล าดับ รายนาม หน่วยงานทีส่ังกัด 

วิทยาเขตบางเขน 

1 นางดลฤด ีฉายศิริ คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

2 นางสาวสุวรี พว่งพลับ คณะบริหารธุรกิจ 

3 นายฐิติศักดิ์ แซ่เตีย คณะบริหารธุรกิจ 

4 นางสาวกรรณิกา มติรปล้อง คณะบริหารธุรกิจ 

5 นางสาวจ านงค์ รักช้าง คณะประมง 

6 นางสาวฐิตรัิตน์ สุพลธวณชิย์ คณะมนุษยศาสตร์ 

7 นางสาวอุษาวดี แซห่ล ี คณะวิทยาศาสตร์ 

8 นางสาวธนวัลย ์ ตัง้เสถียรวงศา คณะศึกษาศาสตร์ 

9 นางกนกอร สีมานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

10 นางสาวณัฐธภิา เค็งสม คณะเศรษฐศาสตร์ 

11 นางสาวมยุลดา ทาสุรนิทร์ คณะสังคมศาสตร์ 

12 นางสาววัชรี จันทร์จ านงค ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

13 นายจักรกฤษณ ์ ช านาญกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

14 นางทฤษฎี อว่มกุล สถาบันค้นควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร 

15 นายนิธาน ทองโคตร สถาบันค้นควา้และพัฒนาระบบนเิวศเกษตร 

16 นางอัจฉราวรรณ คล้องช้าง สถาบันวจิัยและพัฒนาแหง่ มก. 

17 นางสาวมัณทนา ใจมั่น ส านักบริการคอมพวิเตอร์ 

18 นายทองปาน ขันตกีรม ส านักบริการคอมพวิเตอร์ 

19 นางกัลยาณี รัตนวราหะ ส านักประกันคุณภาพ 

20 นางมุกดา  เกตุแก้ว ส านักประกันคุณภาพ 

21 นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี ส านักประกันคุณภาพ 

22 นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ ส านักประกันคุณภาพ 

23 นางมณฑภ์ัสสร สุวรรณาพิสทิธ์ิ ส านักประกันคุณภาพ 

24 นางสาวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง ส านักประกันคุณภาพ 

25 นางสาววาสิฏฐ ีไวต ี ส านักประกันคุณภาพ 
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ล าดับ รายนาม หน่วยงานทีส่ังกัด 

26 นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ ส านักประกันคุณภาพ 

27 นายจิรพัฒน์ ธารสีบื ส านักประกันคุณภาพ 

28 นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์ ส านักประกันคุณภาพ 

29 นายพงษ์ศักดิ ์ แจ้งจอน ส านักประกันคุณภาพ 

30 นางสาววลัยพรรณ   วัดแก้ว ส านักประกันคุณภาพ 

31 นางสาววชิุตา บุญเกต ุ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

32 นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

33 นางสาวธนาภรณ ์ ฉิมแพ ส านักหอสมุด 

34 นางสาวลลิา วุฒวิาณิชยกุล กองบริการการศกึษา 

35 นางสาวหทัยชนก อินถา ศูนยว์ชิาบูรณาการหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

36 นางกิตญา ศรีทองค า ส านักงานทรัพย์สนิ 

37 นางสาวศิริลักษณ์  โดดหนู ส านักประกันคุณภาพ 

38 นายสุทฺธิศักดิ ์ทองค าดี สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร 

วิทยาเขตก าแพงแสน 

39 นางสาวสุปราณ ีสระทองอว่ม คณะเกษตร ก าแพงแสน 

40 นางสาวเรวด ีภูอุดม คณะวิทยาศาสตร์การกฬีา 

41 นางปฐมพร โพธ์ินิยม สถาบันวจิัยและพัฒนา ก าแพงแสน 

42 นางสาวพูนพัชรี ประสพเนตร ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

43 นางสาวฐิตวดี เพลงปาน ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

44 นางจินตนา อ่อนศิริ กองธุรการ ก าแพงแสน 

45 นางสุนทรี  กลิ่นบุปผา กองธุรการ ก าแพงแสน 

46 นางอวสร ภิรมยาภรณ์ กองธุรการ ก าแพงแสน 

47 นางสรรค์วรา โมกขะสมิต กองบริการการศกึษา ก าแพงแสน 

48 นางสาวเยาวภา มณเีนตร กองบริการการศกึษา ก าแพงแสน 

49 นางพรรวนิท์  จันทร์คลองใหม ่ กองบริการการศกึษา ก าแพงแสน 

50 นางสาวพชิากรณ ์เพง่พศิ กองบริการการศกึษา ก าแพงแสน 

วิทยาเขตศรรีาชา 

51 นางสาวชีวมาศ  ไทยจรรยา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

52 นางสาวชลดา เฉลิมรูป คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

53 นางยุพิน เสมอวงศ ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา 

54 นางกัญชุมา จันทโรปกรณ์ ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
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55 นางสาวชลัดดา บูรณะ ส านักวิทยบริการ วทิยาเขตศรีราชา 

56 นางสาวศิรินันท์  ป่ินทองค า ส านักวิทยบริการ วทิยาเขตศรีราชา 

57 นางสาวบุญจิรา  ป่ันทอง วทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

58 นางสาวสายชล  เต็มพร้อม วทิยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาต ิ

59 นายสมบูรณ์  สาระพัด คณะวิทยาการจัดการ 

60 นางสาวสุวรรณา  โพธิอ่อน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิจ.สกลนคร 

61 นางสาวปทุมวด ีศรีประทุมวงศ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

62 นางสาววนันยา ฤทธิสทิธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

63 นางขวัญชนก หาญมนตรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

64 นางสาวรัตติยาภรณ์ เหมะธุลิน สถาบันวจิัยและพัฒนา ฉกส. 

65 นางวนิดา พิลาชัย ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

66 นางสาวมโนรม มาลัยกรอง ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

67 นางอรุณศรี นภิานันท์ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

68 นางสาวเกศนิ ีพิลาภ ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

69 นายอภศิักดิ ์อุม่จันสา ส านักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกยีรติ จังหวัดสกลนคร 

70 นางสาวจันทร์ศรี ภูสมนกึ  ส านักวิทยบริการ ฉกส. 

71 นางสาวปัณฑิตา อนิทรักษา ส านักวิทยบริการ ฉกส. 
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ภาคผนวกที่ 3 ภาพกิจกรรม 
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ภาคผนวกที่ 4 เอกสารประกอบโครงการ 
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