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2

คํานํา
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน
การพัฒนาระบบการจัดการความรูในองคกร เปนการนําความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกรใหไดมากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรูเพื่อถายทอดและแบงปนไปยังบุคลากร
เปาหมายไดอยางถูกตอง เหมาะสม เพื่อ
1) พัฒนางานใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยงิ่ ขึ้น
2) พัฒนาคน คือพัฒนาผูปฏิบตั ิงาน
3) พัฒนาฐานความรูขององคกร
จากเหตุผลดังกลาว สํานักประกันคุณภาพ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของแตละ
หนวยงานใหมีความรูและศักยภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดมีแนวคิดที่จะดําเนินการตามกระบวนการ
จัดการความรู โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูแบงปนความรู และแลกเปลี่ยนความรู เกี่ยวกับการทํางาน เพื่อให
เกิดถายทอดองคความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)ใหอยูในรูปของความรูแบบกระจางชัด ดวย
การศึ ก ษาดู ง านและแลกเปลี่ย นเรี ย นรู เ กี่ย วกั บ การบริ ห ารจัดการดา นการเงิ น และงบประมาณอย า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อการประกันคุณภาพจากประสบการณตรงและกระบวนการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดมุมมองและประสบการณ
จริงในการดําเนินงานของแตละหนวยงานที่นําระบบประกันคุณภาพมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
จนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี และสามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เปนการเสริมสรางเครือขายของบุคลากรดานประกันคุณภาพในการรวมมือกันดําเนินการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหเขมแข็งตอไป
สํานักประกันคุณภาพ หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาฯ เลมนี้ จะเปนประโยชน
สําหรับผูบริหาร บุคลากร และผูเกี่ยวของ รวมทั้งเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตอไป
สํานักประกันคุณภาพ
ธันวาคม 2553
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บทสรุปผูบริหาร
ตามที่สํานักประกันคุณภาพ ไดรับอนุมัติใหจัดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน
2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ
การจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ มีผูเขารวม จํานวนทั้งสิ้น 42 คน ประกอบดวย
1. วิทยากรและผูใหขอมูล จํานวน 2 ทาน (รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพรอม และผูอํานวยการกองคลัง)
2. ผูรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเท า
จํานวน 34 คน
3. คณะกรรมการประจําสํานัก และบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 6 คน
4. ผูรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
จํานวน 15 คน
การจัดโครงการจัดการความรู และศึกษาดูงานครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.
สุมนต สกลไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝาย
แผนและสารสนเทศ ผูชวยศาสตราจารย นพ.ไชยวิทย ธนไพศาล ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ
ผูอํานวยการสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ และบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหการตอนรับ และ
ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ นโยบาย แนวทางการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน
รวมทั้งไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยพงษศักดิ์ สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ผูบริหารหนวยงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ใหการตอนรับเปนอยางดี และนําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมของแตละหนวยงานใน
วิทยาเขตฯ สรุปรายละเอียดแตกิจกรรมไดดังนี้
1. การบริหารคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีการนําระบบ TQA มาเปนหลักในการ
บริหารจัดการคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย สวนระบบ PMQA EQA IQA TQF เปนระบบที่สนับสนุน
การบริหารจัดการคุณภาพภายใน มุงเนนการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับสํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ โดยมีการจัดสรรอัตรากําลัง พนักงานงบประมาณ และสรางคนใหไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จากสถาบันเพิ่มผลผลิต ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยใหรูเรื่อง
ระบบประกันคุณภาพใหมากขึ้น มีกิจกรรมเสริมแรง และมุงเนนใหชวยกันพัฒนา แขงขันกับตนเอง เพื่อ
ยกระดับคุณภาพ โดยมีปจจัยที่สําคัญ คือ ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารจัดการ และความใสใจของ
ผูบริหาร ดวยการกําหนดนโยบาย กฎเกณฑกติกาที่ชัดเจน และตองทําความเขาใจใหถองแท มีหนวยงาน
1

รองรับในการกํากับดูแล ใหโอกาสพัฒนาฝกอบรม สรางแรงจูงใจ และสรางความตระหนักใหกับคนทํางาน
ตลอดจนสภามหาวิทยาลัย มีเปาหมายที่ชัดเจน สามารถไปใหถึงเปาหมายที่กําหนด บนหลักธรรมาภิบาล
และการมีสวนรวม
การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน มีการพัฒนามาตลอด โดยตั้งแตปการศึกษา 2549-2552
ไดนําแนวคิดระบบการบริหารคุณภาพตางๆ มาประยุกตใช เชน TQM มาประยุกตกับระบบ PMQA โดยได
กรอบแนวคิด PMQA ซึ่งประกอบดวย ลักษณะสําคัญขององคกร และเนื้อหาหลักของเกณฑ 7 หมวด ไดแก
การนําองคกร การวางแผนกลยุทธ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การวัดวิเคราะห
และการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินการ ซึ่ง
ประเด็นสําคัญในการนําระบบ PMQA มาใช ตองเริ่มเปนอันดับแรก คือ การสรางความเขาใจใหกับบุคลากร
3 ระดับ ไดแก อธิการบดี ผูบริหารที่กํากับดูแล คณบดี ผูปฏิบัติ ผูประสานงานดานการประกันคุณภาพ และ
การสรางทีมผูประเมิน ซึ่งตองเขาใจหลักเกณฑในแตละหมวดอยางชัดเจน และในปการศึกษา 2552 เริ่มมี
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพโดยเลือกใชเกณฑ EdPEx (Education Criteria for Performance
Excellence 2009-2010) เพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ มุมมองเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวย โครงรางองคกร:
สภาพแวดลอม ความสัมพันธและความทาทาย และเนื้อหาหลักเกณฑ 7 หมวด ไดแก การนําองคกร การ
วางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนลูกคา การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนผูปฏิบัติงาน การ
จัดการกระบวนการ และผลลัพธ ซึ่งการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 ระดับคณะ/
หนวยงาน จัดทํา SAR ตามเกณฑ PMQA และจัดทํา SAR หมวด 7 ตามตัวชี้วัด IQA-KKU ปการศึกษา
2552 หรือเลือกใชเกณฑ EdPEx โดยคณะ/หนวยงาน จัดทํา SAR ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (ECPE หมวด 1-7 )และจัดทํา SAR หมวด 7 เพิ่มตามตัวชี้วัด IQA-KKU ปการศึกษา
2552 โดยสรุปรวมมี 87 ตัวชี้วัด ใน10 องคประกอบคุณภาพ
2. วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนวิทยาเขตที่มุงเนนการขยายโอกาสทางการศึกษา
ใหกับชนชาวอีสาน มีการบริหารจัดการแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ” มีระบบและกลไกการสงเสริมและ
สนับสนุนการขับเคลื่อนผลงานดานการวิจัยเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และ
ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคมทางการเกษตรไดเปนอยางดี รวมทั้งมีกิจกรรมที่สงเสริมการ
พัฒนานิสิต ใหเปนคนดี เกง และมีความกาวหนา และมีความเขมแข็ง ทําใหเปนที่ยอมรับมากขึ้น เชน
โครงการปรับพื้นฐานความรูเพื่อเตรียมความพรอมศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 53 โครงการเขารวมการแขงขัน
รถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงในระดับนานาชาติ การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย
(National Software Contest-NSC) คายนนทรีบําเพ็ญ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่สรางความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย ใหทุกคนไดมีสวนรวม เชน โครงการธรรมสัญจร
โครงการรับนองเชิงสรางสรรคสานสัมพันธวิถีไทย โครงการเกี่ยวขาวประเพณีสามัคคี นอง-พี่ ทอ.
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นอกจากนี้วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ยังมีแนวปฏิบัติที่ดีของแตละหนวยงาน ที่
สามารถนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน เชน
- ศูนยบริการรวม มก. ฉกส. (CSC SERVICE LINK) ระบบการเบิกจายผานระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ต โดยโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูรับบริการ และผูอนุมัติผานระบบดังกลาวไดทุกแหง ของ
สํ า นั ก งานวิ ท ยาเขตเฉลิ ม พระเกี ย รติ จั ง หวั ด สกลนคร ซึ่ ง เป น การลดขั้ น ตอนและความซ้ํ า ซ อ นในการ
ปฏิบัติงาน ประหยัด คุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน ถือเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่ชวยในการ
บริหารจัดการเรื่องการเงินและงบประมาณ
- แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานักวิทยบริการ วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เรื่อง เพื่อใหกระบวนการทางการเงินเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ มี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เกิดการมีสวนรวมของบุคลากร และคุมคาของการใชจาย ตั้งแตกระบวนการ
จัดทําแผน กระบวนการติดตาม และตรวจสอบทางการเงิน
3. การจัดกิจกรรมการจัดการความรูดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ ทําให
ทราบมุมมองดานการประกันคุณภาพเพื่อการบริหารจัดการทางการเงิน เพื่อใชประโยชนจากองคความรูที่
ได รั บ ไปเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน ซึ่ ง สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การ คื อ การให ค วามสํ า คั ญ กั บ
องคประกอบที่ 8 ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของในแตละองคประกอบที่ตองใช เงิน เพื่อการบริหารจัดการให
บรรลุตามเปาหมายในแตละพันธกิจและการพัฒนาของหนวยงาน การสรางความเขาใจในนิยามความหมาย
ในแตละเรื่อง วิธีการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ การลดรายจาย เพิ่มรายได การวิเคราะห
คาใชจาย สถานภาพทางการเงิน การใชทรัพยากรรวมกัน และการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยลด
ขั้ น ตอนต า งๆ เพื่ อ นํ า องค ค วามรู ไ ปบริ ห ารจั ด การได อ ย า งถู ก ต อ งและเหมาะสม นอกจากนี้ ได มี ก าร
แลกเปลี่ยนองคความรูเกี่ยวกับ กระบวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 8
การเงินและงบประมาณ จากผูเขารวมของแตละหนวยงาน ซึ่งสะทอนใหเห็นกระบวนการดําเนินงานของแต
ละหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณที่แตกตางกัน แตทุกหนวยงาน
มุงเนนใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ที่กําหนด นอกจากนี้ยังไดแนวปฏิบัติที่ดีดานการบริหารจัดการ
ทางการเงินและงบประมาณ จากหนวยงานที่ไดศึกษาดูงาน เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการนําไปประยุกตใช เชน
แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2552 ของสํานักวิทยบริการ มก. ฉกส. และการเบิกจายเงิน
รายไดโดยใชระบบ Cash Management บนเครือขายอินเตอรเน็ต ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีใหกับหนวยงานอื่นสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานตอไป
4. กิจกรรมศึกษาและการเรียนรูศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
เชน การไหวพระ ณ วัดโพธิสมภรณ จังหวัดอุดรธานี วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร วัดปาอุดม
สมพร จังหวัดสกลนคร การเขารวมงานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
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เกียรติ จังหวัดสกลนคร ทําใหผูเขารวมไดเห็นถึงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญา และความเปนอยูของชุมชน
อยางแทจริง
5. การสรุปผลการจัดการความรูของกลุมผูเขารวมโครงการฯ หลังจากไดไปศึกษาดูงาน และสรุปผล
รวมกันในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ทําใหทราบ
มุมมองของผูเขารวมที่ไดรับความประทับใจจากการศึกษาดูงาน สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดี และสิ่งที่จะ
นําไปปรับใชกับการทํางาน ดังนี้
- มหาวิทยาลั ยขอนแกน โดยภาพรวมผูเ ขา รวมโครงการประทับใจ 4 ดาน ไดแก 1) ดา น
ภาพลักษณผูบริหาร โดยผูบริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหความสําคัญกับงานประกัน
คุณภาพ เปนผูนําในการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งกําหนดนโยบายและแผนงานอยางเปนรูปธรรม ทําใหคณะ
และหนวยงานสนับสนุน รวมไปถึงผูปฏิบัติระดับลางพรอมใจกันพัฒนาหนวยงาน รวมทั้งยินดีใหขอมูลการ
บริหารงานอยางเปดเผย 2) ดานนโยบาย มีเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจน การดําเนินงานของทุก
หนวยงานภายในมีทิศทางเดียวกัน และมีนโยบายเพิ่มพูนความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร 3) ดานการ
บริหารจัดการ โดยมีการถายทอดแผนสูการปฏิบัติงาน สรางแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีใหกับบุคลากร และมี
การวางระบบงานบริการอยางเปนระบบ 4) ดานอื่นๆ มีความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต
ตลอดจนมีแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่อง การนําระบบ PMQA มาใชในการดําเนินการ โดยการมีสวนรวมจากทุก
ระดับตั้งแตผูบริหารระดับสูงจนถึงระดับผูปฏิบัติงาน มีคูมือผูตรวจประเมินฯ ที่ชัดเจน กระชับ เขาใจงาย โดย
ประเด็นที่ผูเขารวมเห็นวา สามารถนํามาปรับใชกับการทํางาน คือ การพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรทุก
ระดับ ตรงตามกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมในแตละดาน สงผลใหการ
บริหารจัดการองครวมบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศนที่กําหนด การดําเนินงานอยางเปนระบบตามวงจร
PDCA การนําผลการประเมินคุณภาพมาใชในการแกไขจุดออน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพอยางตอเนื่อง การนําระบบสารสนเทศมาใชในการพัฒนาอยางครบวงจรในทุก
ระบบการทํางานโดยสวนกลางมหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ การกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน และถายทอดให
บุคลากรทุกระดับรั บทราบ การสรา งวัฒนธรรมองค ก ร การบริหารจัดการแบบมีสว นร วม และการสรา ง
แรงจูงใจโดยการใหรางวัล
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร คือ สถานที่และ
บรรยากาศสวยงาม เปนแหลงความรู และเผยแพรความรูที่นําไปสูการพัฒนาที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี
แกชุมชนและองคกรภายนอก การสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนในทองถิ่น บาน วัด โรงเรียน มีแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ที่
สามารถลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน และขยายการบริ ก ารที่ ห ลากหลายในเชิ ง รุ ก โดยนํ า เทคโนโลยี ม า
ประยุกตใช ทําใหสอดรับกับความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดี เชน ศูนยบริการรวม มก.ฉกส. (CSC
Service Link) การเบิกจายเงินรายไดโดยใชระบบ Cash Management ระบบการเบิกจายเงินออนไลน
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(Cash Management) ที่สามารถนําเงินมาบริหารจัดการใหการดําเนินงานภารกิจตางๆ เปนไปอยางตอเนื่อง
มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและนิสิตที่หลากหลาย โดยมุงเนนการมีสวนรวม นอกจากนี้ ประเด็นที่ผูเขารวม
เห็นวา สามารถนํามาปรับใชกับการทํางาน คือ การปรับปรุงระบบการใหบริการตางๆ โดยนําระบบสารสนเทศ
มาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ ระบบการใหรางวัล เชน รางวัลอาจารยที่
ปรึกษาดีเดน รางวัลกิจกรรมนิสิต การจัดกิจกรรม Home room เพื่อใหนิสิตไดพบอาจารยที่ปรึกษามากขึ้น
- การจัดการความรูรวมกันจากทุกหนวยงานที่เขารวม ทําใหไดรับความรวมมือที่จะเกิดเปน
เครือขายการทํางานรวมกันในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานดานการเงินและงบประมาณ ซึ่งผูเขารวม
ต อ งการให มี ก ารจั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น อย า งต อ เนื่ อ ง มี ที ม ที่ ป รึ ก ษาหรื อ ผู เ ชี่ ย วชาญให
คําแนะนํา มีการสรางความเขาใจในการจัดการองคความรูดานการเงินและงบประมาณใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกันมากขึ้น เชน การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน แนวทางการดําเนินงานตามตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 8
สําหรับสรุปผลการจัดโครงการสัมมนาครั้งนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว เพื่อใหผูเขารวมได
ศึกษาเรียนรูจากประสบการณโดยตรงทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระบบ
ประกั น คุ ณ ภาพ ในด า นการบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพในภาพรวมของมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร การจัดการความรูดานการเงินและ
งบประมาณ เพื่อการดําเนินงานประกันคุณภาพของแตละหนวยงาน จากการแลกเปลี่ยนประสบการณในการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพขององคประกอบที่ 8 ทําใหมีความเขาใจ
มากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในแตละหนวยงาน และตัวบุคคล มาพัฒนาใหเปนระบบ ที่
สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกั น
คุณภาพของหนวยงาน ตลอดจนเปนการสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการประเมินโครงการสัมมนาครั้งนี้ พบวา ผูเขารวมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจในภาพรวม
ตอการจัดโครงการฯ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 4.53 จากผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 31 คน จาก
ทั้งหมด 42 คน คิดเปนรอยละ 73.81 โดยมีคาใชจายจริง จํานวน 260,421.80 บาท จากงบประมาณที่ขอไว
จํานวน 268,000 บาท คิดเปนรอยละ 97.17 เปนคาใชจายตอคน 6,200.52 บาท/คน
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยขอนแกน
ประวัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
เปนอุดมศึกษาสถานแหงแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แมกําเนิดของมหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดยอนหลังไปไดถึงกอน
สงครามโลกครั้งที่สอง แตการเตรียมการกอสรางอยางจริงจัง กระทํา
กันในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ในขณะที่เริ่ม พัฒนา
ภูมิภาคสวนนี้ของประเทศ เมื่อพุทธศักราช 2505 การลงมือกอสราง
เริ่มขึ้นในป 2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ดาน
วิศวกรรมศาสตรและเกษตรศาสตรขึ้นที่บานสีฐาน จังหวัดขอนแกน
และเสนอชื่อสถาบันนี้วา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อยอ K.I.T. โดยมีสภาการศึกษาแหงชาติ
เปนผูรับผิดชอบ ตอมาในปพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติใหเปลี่ยนชื่อ เปนมหาวิทยาลัยขอนแกน
โดยมีพระบรมราชโองการ โปรดเกลาโปรดกระหมอม ใหตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเปนวันสถาปนาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยรวมทางความคิด สติปญญาของสังคมและเปนศูนยกลางทาง
การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่กอตั้งขึ้นโดยมีจุดมุงหมายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา สูภูมิภาค ตั้งอยูบนพื้นที่ซึ่งมีลักษณะเปนเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีชื่อเรียกวา มอดินแดง บน
พื้นที่ประมาณ 5,800 ไรของมหาวิทยาลัยขอนแกนแหงนี้ เปนที่ตั้งของคณะวิชาถึง 17 คณะวิชา ดวยกัน
นอกจากนี้ ยังมีโรงพยาบาลศรีนครินทร และหนวยงานเทียบเทาคณะประกอบดวย ศูนย สํานัก สถาบัน
ใหบริการวิชาการและบริการชุมชน ศูนยบริการสาธารณูปโภค สหกรณรานคา ที่ทําการไปรษณีย หอพัก
บานพัก แฟลต เรือนรับรอง ธนาคาร โรงเรียน เพื่อใหบริการแกบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอยาง
ครบครัน งานศึกษาวิจัย และกิจกรรมสาธารณประโยชนมากมาย เพื่อใหสถาบันแหงนี้เปนศูนยกลาง
การศึกษาในภูมิภาคนี้อยางแทจริง
พันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยขอนแกน คลอบคลุมการบุกเบิก แสวหา และถายทอดวิทยาการ
ในดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอสังคม ดวยวิธีการวิจัยและวิเคราะหอยางรอบคอบ เพื่อเพิ่มโอกาสและเสริม
คุณภาพชีวิตใหสมบูรณ โดยคํานึงถึงการประยุกตความรูความคิดใหมๆ ใหผสมผสานกับภูมิปญญาอีสาน
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เพื่อเอื้ออํานวยใหสามารถเผชิญสภาวะวิกฤติ และพัฒนาไปไดอยางตอเนื่อง ใหมีความเปนอยูทางดานวัตถุ
และจิตใจดียิ่งขึ้น ดวยความสมดุลและยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแกนจึงเปนกลไก ในการพัฒนาใหมีความเปน
เลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐานใหเปนศูนยเอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาค โดยอาศัย
ความรวมมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน พึงเปนผูที่กอปรดวย
วิทยา จริยา และปญญา อันสามารถที่จะประยุกตใหเกิดประโยชนสูงสุดแกภูมิภาค แกประเทศชาติ และ
ขยายสูความเปนสากลตอไป

วิสัยทัศน
" มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนโดยเปนมหาวิทยาลัยแหง
การเรียนรู มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย มหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ มหาวิทยาลัยแหงการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ และเปนมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี "
ปณิธานและปรัชญา
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนศูนยรวมทางความคิด สติปญญาของสังคม และเปนศูนยรวมการศึกษา
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแกนยึดมั่นในความเปนเลิศทางวิชาการ มีความสัมพันธกับ
นานาประเทศทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกนมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรใกลชิด
กับกลุมประเทศอินโดจีน เปนสถาบันการศึกษาที่เปนแหลงเชื่อมโยงความรูทางอินโดจีนอยางแทจริง
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนกลไกในการพัฒนาใหมีความเปนเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการวางรากฐาน
ใหเปนศูนยเอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาคโดยอาศัยความรวมมือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
บัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยขอนแกน พึงเปนผูที่กอปรดวย วิทยา จริยา และปญญา อันที่จะสามารถประยุกตให
เกิดประโยชนสูงสุดแกภูมิภาคแกประเทศชาติ และขยายสูความเปนสากลตอไป
ตราประจํามหาวิทยาลัย
เปนรูปเทพยดากระหนาบองคพระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก
สถาบัน สถิตเหนือขอนไม ซึ่งสลักเปนชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบงเปน 3 ชอง มีความ
หมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ไดแก วิทยา คือ ความรูดี จริยา คือ ความ
ประพฤติดี ปญญา คือความฉลาด เกิดแตการเรียนดี และคิดดี
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สีประจํามหาวิทยาลัย
สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพื้นที่ซงึ่ เปนที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัย
ดอกไมประจํามหาวิทยาลัย
ดอกกัลปพฤกษ
วัฒนธรรมองคกร
1. มีความตื่นตัว กระตือรือรนตอการเปลีย่ นแปลง ยึดมั่นในกฎระเบียบ และระบบธรรมาภิบาล
2. คํานึงถึงประโยชนสวนรวม ประนีประนอม และมีการยอมรับความคิดเห็น
3. มีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ศรัทธา จงรักภักดีตอองคกร ขยันอดทน ทํางานเปนทีม และมี
จิตใจของการบริการ
4. เปนชุมชนทางวิชาการทีเ่ นนการถายทอดความรู และแลกเปลี่ยนความรูในองคกร
บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย 16 คณะ และ 3 หนวยงานเทียบเทาคณะ สามารถอํานวยการ
สอนได 70 หลักสูตร 307 สาขาวิชาดังนี้
• ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 3 สาขา
• ระดับปริญญาตรี 94 สาขา
• ระดับประกาศนียบัตรหลังปริญญาตรี 26 สาขา
• ระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 126 สาขา
• ระดับปริญญาเอก 58 สาขา
แตละปมหาวิทยาลัยขอนแกน จะรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประมาณ 4,000 คน ทั้งที่รับจาก
นักเรียน ตามโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด และรับจากการสอบเขามหาวิทยาลัย จาก
สวนกลาง ในการใหบริการการศึกษานั้น มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งพรั่งพรอมดวยหองสมุด และอุปกรณเพื่อ
การคนควาทางวิชาการ มีศูนยคอมพิวเตอร ทําหนาที่ใหบริการ ดานการเรียนการสอนระบบบริหารงานวิจัย
และเผยแพรวิทยาการ คอมพิวเตอรสูสังคม มีศูนยบริการวิชาการใหบริการศึกษาอบรม แกประชาชนทั่วไปทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ในหัวขอทั้งวิชาการและวิชาชีพ
ที่มา: www.kku.ac.th
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แนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สุมนต สกลไชย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน และ รองศาสตราจารยรังสรรค เนียมสนิท รองอธิการบดีฝายแผนและ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหการตอนรับ และไดชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ การบริหารคุณภาพภายใน
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ทําใหผูเขารวมรับทราบทิศทางการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนในภาพรวม
แนวทางการบริหารคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกนในภาพรวม มีการนําระบบรางวัล
คุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มาเปนหลักในการบริหารจัดการคุณภาพในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย สวนระบบ PMQA EQA IQA TQF เปนระบบที่สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพภายใน
มีรองอธิการบดีในการกํากับดูแล ซึ่งมุงเนนการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับสํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ โดยมีการจัดสรรอัตรากําลัง พนักงานงบประมาณ และสรางคนใหไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง จากสถาบันเพิ่มผลผลิต ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยใหรูเรื่อง
ระบบประกันคุณภาพใหมากขึ้น โดยใชที่ประชุมคณบดีขับเคลื่อน มีการเชิญ สมศ. มาบรรยายใหที่ประชุม
คณบดีรับทราบกอน ซึ่งผูบริหารตองเขาใจอยางถูกตอง จึงจะทําใหผูปฏิบัติมีทิศทางที่ชัดเจน มีกิจกรรม
เสริมแรง โดยมีการมอบรางวัลใหกับหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี มุงเนนความยุติธรรมในการจัดสรรเงิน
งบประมาณใหเทาเทียมกัน มีความเขมแข็งทางวิชาการและตองสื่อสารใหเปน นอกจากนี้ มีการผลักดันให
การจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา โดยผูบริหารทําหนาที่กระตุนคนทํางาน ใหคนทํา
ความดี มีวิธีการจัดการความรูโดยใชฐานความรูของแตละคนที่มีความรูในแตละเรื่อง จากการบรรยาย การ
ข า มงาน การเล า สู กั น ฟ ง ให แ ต ล ะหน ว ยงานมี เ ครื อ ข า ยการทํ า งานร ว มกั น ให ทํ า ความรู จั ก กั น มากขึ้ น
ตลอดจนมีโจทยจากสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ชัดเจน ที่มุงเนนเสนงานคุณภาพอยางแทจริง มีเปาหมายที่สูงบน
หลักธรรมาภิบาล ที่ตองการใหทุกสวนชวยกันพัฒนา แขงขันกับตัวเอง คอยพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
อยางตอเนื่อง
นโยบายแนวทางการบริหารคุณภาพ กระบวนการดําเนินการระบบ PMQA สิ่งสําคัญที่ตอง
ดําเนินการคือ
• การสรางความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับตั้งแต อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูปฏิบัติ ผู
ประสานงานของหนวยงานตางๆ และกลุมทั่วไป การสรางผูประเมินใหมีความเขาใจในระบบ PMQA ตั้งแต
หมวด 1-7 หาคูเปรียบเทียบ เชิญผูมีสวนไดสวนเสียมาใหขอมูลปอนกลับและวิจารณ ซึ่งในระยะแรกในการ
ดําเนินการระบบ PMQA จะมีปญหา แตปตอไปจะทําอยางไรใหเกิดผลดี ตองทําใหบุคลากรเห็นประโยชน
• มีการแจงใหทราบถึงแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ทั้งในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้
การเขียน SAR ซึ่งกําหนดสงวันที่ 16 มิถุนายนของทุกป การตรวจประเมินระดับคณะในชวงวันที่ 1-15
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กรกฎาคม และหนวยงานสนับสนุน ในชวงวันที่ 16-31 กรกฎาคมของทุกป สวนประเมินระดับสถาบัน
ประมาณตนเดือนสิงหาคม สําหรับการอบรมการเขียน SAR มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ 2-3 วัน โดย
คณบดีนําทีม ทําใหรูจุดออนวาอยูตรงไหน และทีมแผนมีการจัดทําแผนตออีก 2 วัน เมื่อดําเนินการระบบ
ประกันคุณภาพภายในเสร็จสิ้น และสงรายงานเรียบรอยแลว จะนําจุดแข็ง มาดําเนินการจัดการความรู (KM)
รวมกั น เพื่อคั ดเลื อกหาแนวปฏิบัติที่ดีของแตละหนวยงาน โดยกํา หนดใหผูประเมินเปนผู นํา เสนอ หรือ
หนวยงานนําเสนอมาเอง และนําเผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดการเรียนรูและศึกษาดูงาน
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเห็นการพัฒนาอยางชัดเจน เชน มีกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่เปนแบบอยางที่ดี
ของคณะวิศวกรรมศาสตร การสรางความสัมพันธกับชุมชน ของคณะนิติศาสตร การบูรณาการงานบริการ
วิชาการเขากับการเรียนการสอน ของสถาบันขงจื้อ การประเมินบุคลากร ของวิทยาเขตหนองคาย สวน
จุดออน นํามาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปตอไป ซึ่งตองมีระบบมารองรับ มีงบประมาณสนับสนุนที่
ชัดเจน
• มีการนําระบบ PMQA ไปเชื่อมโยงกับ IQA ของ สกอ. ซึ่งลักษณะสําคัญของเกณฑ PMQA/TQA
คือ มุงเนนผลลัพธ ไมไดกําหนดวา องคกรควรมีโครงสรางอยางไร องคกรควรมีหนวยงานอะไรบาง องคกร
ควรใชวิธีใดในการดําเนินการ สนับสนุนมุมมองเชิงระบบ เพื่อใหเปาประสงคไปในทางเดียวกันทั้งองคกร
สนับสนุนการตรวจประเมินที่เนนเปาประสงค โดยประโยชนที่ไดรับคือ ไดทําการประเมินตนเองตามแบบ
มาตรฐาน เห็นโอกาสในการปรับปรุงองคกร มุงเนนในเรื่องสําคัญ การเรียนรูของบุคคลและองคกรดีขึ้น
ประสิ ท ธิ ผ ลขององค ก รดี ขึ้ น ผลผลิ ต มี คุ ณ ภาพสู ง ขึ้ น ซึ่ ง การประเมิ น ตนเองในหมวด 1-6 เป น ข อ มู ล
กระบวนการ เพื่อตอบผลลัพธในหมวด 7 ซึ่งในการวางระบบงานของมหาวิทยาลัย จะมีสํานักงานประเมิน
และประกันคุณภาพ เปนผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลที่ใหขอมูลจากหนวยงานตางๆ มีคณะกรรมการจาก
หนวยงานตางๆ มีคณบดีรับผิดชอบตัวชี้วัด และใหคณบดีลงนามรับรองผลการปฏิบัติราชการ มีการลงนาม
ขอตกลงในระดับอธิการบดี กับคณบดี และผูอํานวยการ เมื่อสิ้นปแตละคณะไดคะแนนเทาไร แจงที่ประชุม
คณบดี นําผลไปจายโบนัสเพิ่ม ซึ่งใชคะแนนเปนสวนหนึ่งในการประเมินคณบดี และประเมินบุคคล ซึ่งคณบดี
จําเปนตองสรางกลไกในการรองรับใหสามารถดําเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัดที่กําหนด มอบผูรับผิดชอบเพื่อให
ไดขอมูล อยางไรก็ตาม เจาหนาที่เปนเพียงผูรับผิดชอบในการเก็บขอมูลเฉพาะตัวเลข ผูบริหารควรจะบริหาร
จัดการอยางไรใหไดคะแนนดีขึ้น จึงจําเปนตองสรางความตระหนักใหกับคนทํางาน สรางความใสใจ จะทําให
เกิดการประสานงานกันมากขึ้น
• ป จจั ย ที่ ผู บริ ห ารให ค วามสํ า คั ญในการบริห ารจัดการ คือ ความใส ใ จของผู บริ ห าร ซึ่ง ตองมี
นโยบาย กฎเกณฑกติกา ที่ชัดเจน และตองทําความเขาใจใหถองแท มีหนวยงานรองรับในการกํากับดูแล ให
โอกาสพัฒนาฝกอบรม การจัดระบบความกาวหนา สนับสนุนงบประมาณเชิงกิจกรรมพัฒนา สรางแรงจูงใจ
และสรางความตระหนักใหกับคนทํางาน ตลอดจนสภามหาวิทยาลัย มีเปาหมายที่ชัดเจน สามารถไปใหถึง
เปาหมายที่กําหนด บนหลักธรรมาภิบาล และการมีสวนรวม
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การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผูชวยศาสตราจารย นพ.ไชยวิทย
ธนไพศาล ผูชวยอธิการบดีฝายการประกันคุณภาพ
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานประเมิ น และประกั น คุ ณ ภาพ ให เ กี ย รติ บ รรยาย เรื่ อ ง การประกั น คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหกับผูเขารวมโครงการรับทราบเกี่ยวกับ กรอบมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เปาหมายบัณฑิตไทย ยุทธศาสตรขับเคลื่อนการศึกษาไทย (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา) ที่เกี่ยวของ
ผลผลิตของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีอะไรบาง ทําไมตองมุงสูความเปนเลิศ คานิยมกับการบริหาร
องคกร แนวคิดระบบประกันคุณภาพ กรอบแนวคิด PMQA การเลือกใชเกณฑ PMQA การเลือกใชเกณฑ
EdPEx เกณฑ PMQA ขั้นพื้นฐาน ความหมายของระบบ PMQA และ TQA ซึ่งประเด็นสําคัญในการนําระบบ
PMQA มาใช ตองเริ่มเปนอันดับแรก คือ การสรางความเขาใจใหกับบุคลากร 3 ระดับ ไดแก อธิการบดี
ผูบริหารที่กํากับดูแล คณบดี ผูปฏิบัติ ผูประสานงานดานการประกันคุณภาพ และการสรางทีมผูประเมิน ซึ่ง
ตองเขาใจหลักเกณฑในแตละหมวดอยางชัดเจน สรุปรายละเอียดไดดังนี้
มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ซึ่ง เปน กรอบใหญในการพั ฒ นา โดยมีสาระสํ า คัญที่ครอบคลุ ม
เปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความ
หลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจ
และมาตรฐานของการปฏิ บั ติ ง านได ประกอบด ว ยมาตรฐานย อ ย 3 มาตรฐาน ได แ ก มาตรฐานที่ 1
คุ ณ ลั ก ษณะของคนไทยที่ พึ ง ประสงค ทั้ ง ในฐานะพลเมื อ งและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวทางการจั ด
การศึกษา มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ของชาติ ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
นอกจากนี้ ยังมีหลักเกณฑกํากับมาตรฐาน รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อนําไปสูการสถาบันอุดมศึกษา
ตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สงผลใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด จึง
จําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นภายใตตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน เพื่อใหผลผลิต
ทางการศึกษาที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน ดังแผนภาพตอไปนี้
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เปาหมายบัณฑิตไทย คือ
• เกง : วิชาการ งาน คน คิด บริหารจัดการ บริหารชีวิต
• ดี : มีความรับผิดชอบ (ตอตนเอง ผูอื่น สังคม) มีหลักคิดทางคุณธรรม จริยธรรม
• มีความสุข : รูหลักดําเนินชีวิตที่ถูกตอง รูการบริหารเวลา รูจัดการกับภาวะอารมณ สนุกกับการ
เรียนรู
ยุ ท ธศาสตร ขั บ เคลื่ อ นการศึ ก ษาไทย (สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา) ได กํ า หนด
วิสัยทัศน เปาหมายป 2553 ยุทธศาสตรขับเคลื่อนการศึกษาไทย ประกอบดวย 13 ยุทธศาสตร ไดแก
• ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการศึกษาเด็ก
• ยุทธศาสตรที่ 2 ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐาน
• ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
• ยุทธศาสตรที่ 4 ปฏิรูปการอาชีวศึกษา
• ยุทธศาสตรที่ 5 ปฏิรูปการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย
• ยุทธศาสตรที่ 6 ปฏิรูปอุดมศึกษา
• ยุทธศาสตรที่ 7 สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชน ชุมชน พอแม ผูปกครอง องคกร สังคมในการ
จัดการศึกษา
• ยุทธศาสตรที่ 8 กระจายอํานาจ และสรางความเขมแข็งของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
• ยุทธศาสตรที่ 9 ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
• ยุทธศาสตรที่ 10 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา
• ยุทธศาสตรที่ 11 พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
• ยุทธศาสตรที่ 12 พัฒนาการศึกษาเพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคมและความมั่นคง
• ยุทธศาสตรที่ 13 พัฒนาการศึกษาเพื่อการสงเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
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โดยยุทธศาสตรที่ 6 เปนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก ซึ่งมีมาตรการในการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1) ปฏิรูปโครงสรางและการบริหารจัดการ
2) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาสูระดับโลก
3) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและวิจัย
4) ปฏิรูประบบการเงินอุดมศึกษา
5) พัฒนาคณาจารยและบุคลากรอุดมศึกษา
6) สงเสริมการมีสวนรวมของเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ขอมูลอุดมศึกษาไทย
ขอมูล
จํานวนสถาบัน
นักศึกษาใหม
นักศึกษาทั้งหมด
ผูจบการศึกษา

รัฐ
96
535,120
1,845,633
290,099

เอกชน
61
104,015
276,723
53,816

รวม
157
639,135
2,122,356
343,915

อาจารย
ขอมูล
จํานวน
ตรี
โท
เอก

รัฐ
44,385
15%
59%
25%

ผูจบการศึกษา แยกตามกลุมสาขา
กลุมสาขา
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
รวม

เอกชน
12,737
18%
63%
20%
รอยละ
74
22
4
100

เปนขอมูลที่แตละสถาบันศึกษาควรใหความสําคัญ ในการวางแผนขับเคลื่อน ซึ่งมีความทาทาย เชน
จํานวนนักศึกษาใหม ที่อีก 4 ปขางหนาจะจบประมาณ 6 แสนกวาคน และมีรอยละของผูจบการศึกษาในกลุม
สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมากที่สุด จะวางแผนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางไร เพื่อรองรับ
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การไดงานทําของบัณฑิตในอนาคต ที่สามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศไดอยางไร
ซึ่งเกงทางดานภาษา ควรชี้นําสังคมใหเห็นมุมมองในอนาคต
ภาพอุดมศึกษาไทยในอนาคต
มีทิศทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในเรื่อง การพัฒนาแขงขันในระดับโลก การพัฒนาสังคมให
คนทํางานมีความรู และการพัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5
ประการ ไดแก ความรูทางวิชาการ การคิดสรางสรรค การวิเคราะหและการสื่อสาร คุณธรรม จริยธรรม และ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

การประกันคุณภาพการศึกษา คือ
การทําใหประชาชนมั่นใจวา บุคลากรในสถาบันการศึกษาทุกคน ทํางานเต็มความสามารถเพื่อใหได
ผลผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งผลผลิตของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก บัณฑิต งานวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทําไมตองทําการประกันคุณภาพการศึกษา
• กฎหมายบังคับ (พ.ร.บ.การศึกษาฯ)
• พ.ร.ฎ. จัดตั้ง สมศ.
• WTO
• พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร
• การแขงขันดานคุณภาพ
• One ASEAN
• ฯลฯ
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ทําไมจึงตองมุงสูความเปนเลิศ
• ลูกคามีความตองการสูงขึ้น
• มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น
• เทคโนโลยีพัฒนาอยางรวดเร็ว
• แรงกดดันจากชุมชนและกฎหมาย ขอบังคับมากขึ้น
การเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรง ทําใหองคกรตองการระบบการจัดการคุณภาพที่
พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ทําใหตองนําระบบการบริหารคุณภาพตางๆ มาประยุกตใช เชน เรื่อง Strategic
Planning Leadership TQM

คานิยมหลักและแนวคิด
1) การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน
2) ความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา
3) การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล
4) การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา
5) ความคลองตัว
6) การมุงเนนอนาคต
7) การจัดการเพื่อนวัตกรรม
8) การจัดการโดยใชขอมูลจิรง
9) ความรับผิดชอบตอสังคม
10) การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา
11) มุมมองในเชิงระบบ
คานิยมกับการบริหารองคกร
1) การนําองคกร โดยมุงเนนการนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน ความรับผิดชอบตอสังคม การมุงเนน
อนาคต มุมองในเชิงระบบ
2) การบริหาร โดยมุงเนนความเปนเลิศที่มุงเนนลูกคา การเห็นคุณคาของพนักงานและคูคา ความ
คลองตัว การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา
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3) การปรับปรุง โดยมุงเนนการเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล การจัดการเพื่อนวัตกรรม การ
จัดการโดยใชขอมูลจริง
แนวคิดระบบประกันคุณภาพ
• ครอบคลุมทั้งองคกร
• เปนระบบที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
• ผสมผสานกับงานประจํา
• เกิดการเรียนรูของบุคลากร และองคกร
• ผลักดันมหาวิทยาลัยขอนแกนสูความเปนเลิศ
• เปนเสมือนระบบความรูสึกขององคกร (Sensory Nervous System)
องคกรมาตรฐานสากล
• มีกรอบแนวคิดเปนสากล
• กระบวนการจัดการเปนสากล
• ผลลัพธเทียบกับสากล
นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย

กรอบแนวคิด PMQA
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งประกอบดวย ลักษณะสําคัญขององคกร และเนื้อหา
หลักของเกณฑฯ 7 หมวด ไดแก การนําองคกร การวางแผนกลยุทธ การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การวัดวิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนทรัพยากรบุคคล การจัดการกระบวนการ
และผลลัพธการดําเนินการ
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• ลั ก ษณะสํ า คั ญขององค ก ร คื อ ภาพรวมในป จ จุ บั น ของหน ว ยงาน สิ่ ง สํ า คั ญที่ มี ผ ลต อการ

ดําเนินการ และความทาทายที่สําคัญที่หนวยงานเผชิญอยู โดยเปนอธิบายและตอบคําถามเกี่ยวกับหัวขอ
ตางๆ ของหนวยงาน ดังนี้
1) ลักษณะองคกร
ก. ลักษณะพืน้ ฐานของหนวยงาน
ข. ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร
2) ความทาทายตอองคกร
ก. สภาพการแขงขัน
ข. ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
ค. ระบบการปรับปรุงผลการดําเนินการ
• หมวด 1 การนํ า องค ก ร เป น การให ห น ว ยงานนํ า คํ า ถามไปตรวจประเมิ น องค ก รตนเอง

วา ผูบริหารของหนวยงานดําเนินการอยางไรในเรื่องวิสัยทัศน เปาประสงคระยะสั้นและระยะยาว คานิยม
และความคาดหวังในผลการดําเนินการ รวมถึงการใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทั้งหลาย การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูในหนวยงาน รวมทั้งตรวจ
ประเมินวาหนวยงานมีการกํากับดูแลตนเองที่ดี และดําเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน
อยางไร
1.1 การนําองคกร ใหอธิบายถึงการดําเนินการของผูบริหารของหนวยงานในการชี้นําองคกร การ
กํากับดูแลตนเองที่ดี และใหอธิบายวา ผูบริหารของหนวยงานทบทวนผลการดําเนินการอยางไร
1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม ใหอธิบายวา หนวยงานดําเนินการอยางไรเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบตอสังคม มีการดําเนินงานอยางมีจริยธรรม และเปนองคกรที่คํานึงถึงสังคม
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• หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร เปนการใหอธิบายถึงการดําเนินการของหนวยงานใน

การวางแผนเชิงยุทธศาสตร วา มีวิธีการอยางไรในการกําหนดสิ่งตอไปนี้
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลัก
• แผนปฏิบัติราชการ
และมีการถายทอดสิ่งเหลานัน้ อยางไร เพื่อนําไปปฏิบัติและการวัดผลความกาวหนา
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร ใหอธิบายวา หนวยงานมีวิธีการอยางไรในการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก รวมถึงการยกระดับความสามารถในการแขงขัน ผล
การดําเนินการโดยรวม และความสําเร็จในอนาคต
2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ ใหอธิบายวา หนวยงานสามารถแปลงเปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลักไปสูการปฏิบัติไดอยางไร ใหสรุปแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดที่สําคัญ และ
คาดการณผลการดําเนินการในอนาคตตามตัวชี้วัด
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• หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เปนการใหอธิบายถึง

การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย วา หนวยงานมีการกําหนดความตองการ ความ
คาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร รวมถึงหนวยงานมีการ
ดําเนินการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การกําหนดปจจัยที่สําคัญ
ที่ทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย มีความพึงพอใจและนําไปสูการกลาวถึงหนวยงานในทางที่ดี
3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหอธิบายวา หนวยงานกําหนด
ความตองการ ความคาดหวัง และความนิยมชมชอบของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร เพื่อให
การบริการตอบสนองผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ใหอธิบายวา
หนวยงานสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร เพื่อใหผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียมีความพึงพอใจ และนําไปสูการกลาวถึงหนวยงานในทางที่ดี ใหอธิบายดวยวา หนวยงานมีวิธีการ
อยางไรในการหาความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย

• หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนการใหอธิบายวา หนวยงาน

เลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศ และจัดการความรูอยางไร
4.1 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการของสวนราชการ ใหอธิบายวา หนวยงานมี
วิธีการอยางไรในการวัด วิเคราะห ทําใหสอดคลองและเชื่อมโยงกัน และปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศของผล
การดําเนินการในทุกระดับและทุกสวนของหนวยงาน
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู ใหอธิบายวา หนวยงานดําเนินการอยางไรเพื่อให
ขอมูลและสารสนเทศที่บุคลากรสวนราชการหรือองคกรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน และผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียตองการนั้นมีคุณภาพพรอมใชงาน ใหอธิบายวา หนวยงานดําเนินการอยางไร ในการสรางและ
จัดการความรู
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• หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล เปนการใหอธิบายระบบงานและระบบการเรียนรูของ

บุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองและใชศักยภาพอยางเต็มที่ เพื่อมุงไปใน
แนวทางเดียวกันกับเปาประสงคและแผนปฏิบัติการโดยรวมของหนวยงานอยางไร รวมทั้งใหอธิบายวา
หนวยงานมีความใสใจในการสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะนําไปสูผลการดําเนินการที่เปนเลิศและความเจริญกาวหนาของบุคลากรและ
หนวยงานอยางไร
5.1 ระบบงาน ใหอธิบายวา การจัดและบริหารงาน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร การจางงานและความกาวหนาในหนาที่การงาน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวของกับกําลังคน เอื้อให
บุคลากรและหนวยงานมีผลการดําเนินการที่ดีไดอยางไร
5.2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ ใหอธิบายวา การพัฒนาของบุคลากรได
สนับสนุนใหสวนราชการบรรลุเปาประสงคโดยรวมและสงผลใหมีการปฏิบัติราชการที่เปนเลิศอยางไร รวมทั้ง
ชวยสรางความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากรอยางไร
5.3 การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร ใหอธิบายวา หนวยงานมีวิธีการ
อยางไรในการรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานและบรรยากาศที่สนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความผาสุก มี
ความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
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• หมวด 6 การจัดการกระบวนการ ใหอธิบายแงมุมที่สําคัญทั้งหมดของการจัดการกระบวนการ

การใหบริการ และกระบวนการที่สําคัญที่ชวยสรางคุณคาแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุ
พันธกิจของหนวยงาน ตลอดจนกระบวนการสนับสนุนที่สําคัญตางๆ
6.1 กระบวนการที่สรางคุณคา ใหอธิบายวา หนวยงานมีวิธีการอยางไรในการกําหนดและ
จัดการกระบวนการที่สําคัญตางๆเพื่อสรางคุณคาแกผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพันธกิจของ
หนวยงาน
6.2 กระบวนการสนับสนุน ใหอธิบายวิธีที่หนวยงานจัดการกับกระบวนการที่สําคัญที่สนับสนุน
กระบวนการที่สรางคุณคา

• หมวด 7 ผลลั พ ธ ก ารดํ า เนิ น การ เป น การให อ ธิ บ ายผลการดํ า เนิ น การ และแนวโน ม ของ

หนวยงานในมิติตางๆ ไดแก มิติดานประสิทธิผล มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และมิติดานการพัฒนาองคกร นอกจากนี้ ยังใหอธิบายถึงผลการดําเนินการของหนวยงานโดย
เปรียบเทียบกับหนวยงานหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายกัน
โดยใหแสดงผลในรูปแบบที่เขาใจงาย เห็นภาพชัดเจน เชน ในรูปแบบกราฟ หรือตาราง ในการ
นําเสนอขอมูล ใหหนวยงานพิจารณาเลือกตัวชี้วัดที่สําคัญๆ ที่สะทอนผลการดําเนินงานของหนวยงานมา
แสดง และอาจนําขอมูลจากคํารับรองการปฏิบัติราชการมาประกอบดวยก็ได ซึ่งตัวชี้วัดที่คัดเลือกมานั้น ควร
เปนตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลลัพธเชิงปริมาณ
ทั้งนี้ การจะนําไปสูองคกรที่เปนเลิศนั้น หนวยงานควรกําหนดตัวชี้วัดที่นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่
กําหนดในคํารับรองการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมดวย
7.1 มิติดานประสิทธิผล ใหสรุปผลลัพธดานประสิทธิผลตามแผนยุทธศาสตรที่สําคัญ โดย
แสดงผลการดําเนินการในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการ
ดําเนินการเปรียบเทียบกับหนวยงานหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายกัน
7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ ใหสรุปผลลัพธดานคุณภาพการใหบริการที่สําคัญ โดย
แสดงผลการดําเนินการในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการ
ดําเนินการเปรียบเทียบกับหนวยงานหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายกัน
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7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ใหสรุปผลลัพธดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการที่สําคัญ โดยแสดงผลการดําเนินการในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผล
การดําเนินการ และผลการดําเนินการเปรียบเทียบกับสวนราชการหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายกัน
7.4 มิติดานการพัฒนาองคกร ใหสรุปผลลัพธดานการพัฒนาองคกรที่สําคัญ โดยแสดงผลการ
ดําเนินการในปจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเปาหมาย แนวโนมของผลการดําเนินการ และผลการดําเนินการ
เปรียบเทียบกับหนวยงานหรือองคกรอื่นที่มีภารกิจคลายกัน

หมวด 7 ผลลัพธ พิจารณาในแตละดานดังนี้
7.1 ผลลัพธดานการเรียนของนักศึกษา การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
7.3 ผลลัพธดานการเงินงบประมาณและตลาด
7.4 ผลลัพธดานบุคลากร
7.5 ผลลัพธดานประสิทธิผลขององคกร
7.6 ผลลัพธดานการนําองคกรและความรับผิดชอบตอสังคม
เกณฑ PMQA ขั้นพื้นฐาน
หมวด 1 การนําองคกร
1.1 การนําองคกร ไดแก LD1 LD2 LD3 LD4
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม ไดแก LD5 LD6
LD1

สภามหาวิทยาลัยตองมีการกําหนดทิศทางการทํางานที่ชัดเจนครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน
คานิยมหลัก เปาประสงค หรือผลการดําเนินงานที่คาดหวังของสถาบัน โดยมุงเนนนิสิต นักศึกษา
และผูเกี่ยวของ รวมทัง้ มีการสื่อสารถายทอดทิศทางดังกลาวสูบุคลากร เพื่อใหเกิดการรับรู ความ
เขาใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะสงผลใหการดําเนินการบรรลุผลตามเปาประสงค
ที่ตั้งไว
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LD2

LD3

LD4

LD5

LD6

สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา มีการมอบอํานาจและทบทวนการมอบ
อํานาจในการตัดสินใจ (empowerment) ใหแกเจาหนาที่ในระดับตางๆ ภายในสถาบันใหมีความ
เหมาะสม โดยมุงประโยชนเพื่อผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และเพือ่ ผลการดําเนินงานที่ดีของ
สถาบันอุดมศึกษา
ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาสงเสริมใหมีกระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหเกิดการ
บูรณาการและสรางความผูกพัน รวมมือภายในสถาบัน รวมถึงการสรางแรงจูงใจ เพื่อใหบุคลากร
สามารถปฏิบตั ิงานไดตามเปาหมาย
สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษา ตองกําหนดตัวชี้วัดที่สําคัญ และ
กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ สําหรับใชในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน
และนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับความสําคัญ เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของสถาบันใหดีขึ้น
สภามหาวิทยาลัยตองมีการกําหนดระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดขี องสถาบันอุดมศึกษา
(Organizational Governance) หรือ อัตตาภิบาล (Self Governance) เพื่อเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของสถาบัน และเพื่อใหดําเนินการบรรลุผล
ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมวี ิธีการหรือมาตรการในการจัดการผลกระทบทาง
ลบที่เกิดตอสังคม อันเปนผลมาจากการดําเนินการของสถาบัน รวมทัง้ ตองนําวิธีการหรือมาตรการ
ที่กําหนดไวไปปฏิบัติ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1 การวางยุทธศาสตร ไดแก SP1 SP2 SP3
2.2 การสื่อสารและถายทอดยุทธศาสตรเพื่อนําไปปฏิบัติ ไดแก SP4 SP5 SP6 SP7

SP1

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนดขัน้ ตอน/กิจกรรม และกรอบเวลาที่เหมาะสม รวมถึงมีการ
ระบุผูรับผิดชอบอยางชัดเจนในการจัดทําแผนปฏิบัตริ าชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป โดยมุงเนนที่จะผลักดันใหบรรลุวสิ ัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก ของสถาบัน บรรลุ
เปาหมายตามแผนการบริหารราชการแผนดิน แผนปฏิบตั ิราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

SP2

ในการจัดทําแผนบริหารราชการของสถาบันอุดมศึกษา (4ป และ 1ป) ตองมีการนําปจจัยทั้ง
ภายในและภายนอกที่สําคัญ และสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป มาใช
ประกอบการวิเคราะห อยางนอยประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมหลัก ของสถาบัน
ความตองการของผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย ผลการดําเนินการที่ผานมา กฎหมาย ระเบียบ
โครงสรางและจุดเนนของสถาบัน และความเสี่ยงในดานตางๆ
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SP3

SP4

SP5

SP6

SP7

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวางแผนกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําปของสถาบัน รวมทัง้ การวางแผนเตรียมการ
จัดสรรทรัพยากรอื่นๆ เพื่อรองรับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการสื่อสาร เพื่อถายทอดนโยบายทิศทางการดําเนินการ รวมถึง
แผนปฏิบัติราชการและเปาหมายของสถาบันใหบุคลากรในระดับตางๆ เพื่อใหมีการถายทอดแผน
ไปสูการปฏิบัติไดอยางบรรลุผลตามเปาหมายที่กาํ หนด
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการถายทอด (cascading) ตัวชี้วัดและเปาหมายระดับสถาบัน ลงสู
ระดับคณะ/สํานัก (ทุกคณะ/สํานัก) และระดับบุคคล อยางนอย 1 คณะ/สํานัก รวมทั้งมีการจัดทํา
ขอตกลงการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน เพื่อใหสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการติดตาม และประเมินผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
โดยจัดทําเปนรายงานผลการปฏิบัติราชการของคณะ/สํานัก และแสดงใหเห็นถึงกระบวนการและ
ผลที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมายที่กาํ หนด
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการจัดทําแนวทางการบริหารความเสีย่ งในระดับสถาบันที่ชดั เจน และ
สามารถนําไปประกอบการจัดทําแผนบริหารความเสีย่ งในระดับคณะ/สํานักได โดยครอบคลุม
สาระสําคัญเรือ่ งความเสี่ยงดานกลยุทธ ดานการดําเนินงาน ดานธรรมาภิบาล และดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวด 3 การใหความสําคัญกับ นิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของ
3.1 ความรูเกีย่ วกับ นิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของ ไดแก CS1 CS2
3.2 การสรางความสัมพันธกับนิสติ นักศึกษา และผูเกีย่ วของ ไดแก CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 CS8

CS1
CS2

CS3

CS4

สถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนดกลุมนิสิต นักศึกษา และผูเกีย่ วของ ตามพันธกิจ เพื่อ
ตอบสนองความตองการของนิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของที่ครอบคลุมทุกกลุม
สถาบันอุดมศึกษาตองมีชองทางการรับฟงและเรียนรูความตองการของนิสิต นักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของ เพือ่ นํามาใชในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการตางๆ โดยแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของชองทางการสื่อสารดังกลาว
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนในการรวบรวมขอรองเรียน/ขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็น/คําชมเชย ของนิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของ รวมทัง้ มีระบบการจัดการขอรองเรียน/
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น/คําชมเชย เพื่อใหมั่นใจวาสามารถตอบสนองตอนิสิต นักศึกษา และ
ผูเกี่ยวของไดอยางทันทวงที และปรับปรุงคุณภาพการใหบริการและหรือการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการสรางเครือขายและจัดกิจกรรมเพื่อสรางความสัมพันธกบั นิสิต
นักศึกษา และผูเกี่ยวของ
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CS5

CS6
CS7
CS8

สถาบันอุดมศึกษาตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ตามระดับการมีสวนรวมคือ การ
ใหขอมูล ปรึกษาหารือรวมกัน การใหเขามาเกี่ยวของ การรวมมือกัน และการเสริมอํานาจประชาชน
ผานกิจกรรมตางๆ อยางสม่าํ เสมอ รวมทัง้ ใหขอเสนอแนะ และรวมติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการของสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวัดความพึงพอใจของนิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของในแตละกลุม
ตามทีก่ ําหนดไว เพื่อนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาตองมีการวัดความไมพึงพอใจของนิสติ นักศึกษา และผูเกี่ยวของในแตละกลุม
ตามทีก่ ําหนดไว เพื่อนําผลไปปรับปรุงการใหบริการและการดําเนินงานของสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดมาตรฐาน คูมือ แนวทางการปฏิบัตขิ องบุคลากรในการ
ใหบริการ ระยะเวลาแลวเสร็จของงานบริการในแตละงาน โดยมีการจัดทําแผนภูมหิ รือคูมือการ
ติดตอราชการ โดยประกาศให นิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของทราบ เพือ่ ใหเกิดความพึงพอใจในการ
รับบริการ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ ไดแก IT1 IT2 IT3
4.2 การจัดการ สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู ไดแก IT4 IT5 IT6 IT7

IT1

IT2

IT3
IT4

IT5

สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบฐานขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการ รวมทัง้ ผลการดําเนินงานของตัวชีว้ ัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ครอบคลุม ถูกตอง
และทันสมัย
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน
อุดมศึกษา และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ตามรูปแบบมาตรฐานกลางที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดทั้ง 5 ฐานขอมูล
สถาบันอุดมศึกษากําหนดกระบวนงานสรางคุณคา และจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่สรางคุณคาอยางนอย 1 กระบวนงาน
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสงขอมูลรายบุคคลดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงินอุดมศึกษา
และระบบฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต รวมทั้งรายชื่อเว็บไซตที่เผยแพรรายงานขอมูลที่
เกี่ยวของ พรอมรายชื่อคณะทํางานผูรับผิดชอบจัดทําขอมูล ชองทางการติดตอสื่อสารให สกอ.
ภายในเวลาทีก่ ําหนด
สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใหนิสิต นักศึกษา ผูเกี่ยวของ สามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารไดอยางเหมาะสม ในดานนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร ระบบฐานขอมูล
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และขอมูลอื่นๆ รวมทั้งมีครุภัณฑการศึกษาและคอมพิวเตอร เพียง
ตอตอการจัดการการศึกษา
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IT6

IT7

สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการติดตามเฝาระวัง และเตือนภัย (Warning System) เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการ หรือตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ หรือตามแผนงาน/โครงการสําคัญ
สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําแผนการจัดการความรู และนําแผนไปปฏิบัติ
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1 การสรางบรรยากาศการทํางาน ความผาสุก และความพึงพอใจแกบคุ ลากร เพื่อกอใหเกิดความ
ผูกพันตอสถาบันอุดมศึกษา ไดแก HR1 HR2 HR3
5.2 การพัฒนาบุคลากรและภาวะผูนํา ไดแก HR4 HR5 HR6 HR7

HR1 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบบริหารงานบุคคล (Human Resource Management) ซึ่ง
สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหเกิดความรวมมือ ความคลองตัว และการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ และความผูกพันตอสถาบัน
HR2 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดปจจัยที่มผี ลตอความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร
รวมทัง้ ตองมีการวิเคราะหและปรับปรุงปจจัยดังกลาวใหมคี วามเหมาะสม เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและใหเกิดความผูกพันตอสถาบัน
HR3 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มปี ระสิทธิผล และ
เปนธรรม รวมทั้งมีการแจงผลการประเมินใหบุคลากรทราบ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น
HR4 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในกระบวนการสอนทีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
HR5 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มีการวางแผน
ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ มีมาตรการกํากับดูแลและดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณฯ รวมทั้งมีแนวทางการใหรางวัลผูปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่ ปนแบบอยางได
HR6 สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการตามแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลที่กาํ หนดไวใน SP3
ไปปฏิบัติ เพื่อใหมีขีดสมรรถนะที่เหมาะสม สามารถปฏิบตั ิงานใหบรรลุตามเปาประสงคเชิงกลยุทธ
HR7 สถาบันอุดมศึกษามีแผนการสรางความกาวหนาในสายงานใหแกบุคลากร เพื่อสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
6.1 การออกแบบกระบวนการ ไดแก PM1 PM2 PM3 PM4
6.2 การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ ไดแก PM5 PM6
PM1 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดกระบวนการทีส่ รางคุณคาจากยุทธศาสตร พันธกิจ และความ
ตองการของนิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนของสถาบัน
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PM2 สถาบันอุดมศึกษาตองจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคา จากความตองการ
ของนิสิต นักศึกษา และผูเกีย่ วของ ขอกําหนดดานกฎหมาย และขอกําหนดที่สาํ คัญที่ชวยวัดผลการ
ดําเนินงาน และ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและความคุมคา
PM3 สถาบันอุดมศึกษาตองออกแบบกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญใน PM2 และนําปจจัยที่
เกี่ยวของที่สาํ คัญ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง
PM4 สถาบันอุดมศึกษาตองมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึน้ และมีผลกระทบตอการ
จัดการกระบวนการ เพื่อใหสถาบันจะสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง
PM5 สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา และ
กระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงานดังกลาวใหบุคลากรนําไป
ปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตามขอกําหนดที่สาํ คัญ
PM6 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการปรับปรุงกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน เพื่อ
ใหผลการดําเนินการดีขึ้นและปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดการทํางานซ้ํา และความสูญเสียจากผล
การดําเนินการ
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
7.1 มิติดานประสิทธิผล ไดแก RM1 RM2 RM3
7.2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ ไดแก RM4 RM5
7.3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ไดแก RM6 RM7 RM8 RM9 RM10
7.4 มิติดานการพัฒนาองคกร ไดแก RM11 RM12 RM13
RM1 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของแผนปฏิบัติการที่สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการไดสําเร็จตามเปาหมาย
RM2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาตามจุดเนน
ของสถาบัน
RM3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุมาตรฐานวาดวยศักยภาพและความ
พรอมในการจัดการศึกษา
RM4 รอยละความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
RM5 รอยละความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษาของนิสิต นักศึกษา
RM6 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินภายใน
RM7 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินภายนอก
RM8 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ
RM9 รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายลงทุน (กรณีสถาบันอุดมศึกษามีงบประมาณ
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RM10
RM11
RM12
RM13

รายจายลงทุน) รอยละของอัตราการเบิกจายงบประมาณรายจายในภาพรวม (กรณี
สถาบันอุดมศึกษาไมมงี บประมาณรายจายลงทุน)
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
หรือแผนพัฒนาบุคลากร
รอยละของความครอบคลุม ถูกตอง และทันสมัยของฐานขอมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตรอยางนอย 1
ประเด็นยุทธศาสตร
รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู อยางนอย 3
องคความรู

พัฒนาการระบบการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน และการตรวจประเมินระดับ
คณะ/หนวยงาน เริ่มตั้งแตปการศึกษา 2549 – 2552 ดังนี้
• ปการศึกษา 2549 โดยใชระบบ PMQA ดําเนินการระดับมหาวิทยาลัย จัดทํา SAR เกณฑ
PMQA
• ปการศึกษา 2550 โดยใชระบบ PMQA ดําเนินการระดับคณะ/หนวยงาน จัดทําลักษะสําคัญ
องคกร
• ปการศึกษา 2551 โดยใชระบบ PMQA ดําเนินการระดับคณะ/หนวยงาน จัดทํา SAR หมวด 1-6
• ปการศึกษา 2552 โดยใชระบบ PMQA + EdPEx ดําเนินการระดับคณะ/หนวยงาน เลือก
PMQA/ECPE

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2551
1) ตรวจประเมินตามเกณฑ PMQA
2) เขารับตรวจ 17 คณะ 3 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต 23 หนวยงาน รวม 44 หนวยงาน
3) จัดทํา SAR หมวด 1-6 ตามเกณฑ PMQA
4) จัดทํา SAR หมวด 7 ตามตัวชี้วัดปการศึกษา 2551
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5) คณะ/หนวยงานเทียบเทา แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
6) กรรมการรายงานผลตรวจประเมินเบื้องตนดวยวาจาใหทราบ
7) ตัวชี้วัดมี 9 องคประกอบ 73 ตัว
8) คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
สรุปผลการตรวจประเมินปการศึกษา 2551 จากหนวยงานคณะ วิทยาลัย วิทยาเขต หนวยงาน
สนับสนุนองคกรในกํากับที่ครอบคลุมทั้ง 9 องคประกอบ
กระบวนการดําเนินงานในปนี้
1) สกอ. 2552
2) สกอ. 2553 (ราง)
3) สมศ.
4) ก.พ.ร.
5) การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายของรัฐบาล
6) แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน
7) การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THES)
8) ตัวชี้วัดที่สะทอนอัตลักษณของคณะ/หนวยงาน
การตรวจประเมินป 2552 – 2553
• ใชกรอบ PMQA เชนเดิม
• เปนกระบวนการเรียนรูมากกวาการตรวจสอบ (learning mode มากกวา audit mode)
• ใหคณะ/หนวยงาน เลือกเขียน SAR ตามเกณฑ ECPE ได โดยหมวด 7 รายงาน 2 แบบ คือ 6
มิติ และ 10 องคประกอบ โดยใหคณะทําหนังสือถึงสํานักงานประเมินฯ ภายใน 31 มีนาคม
• สง SAR ภายใน 15 มิถุนายน พรอมทั้ง Common Data Set
• แนะนําใหนําหลักฐานไวใน web-site และทํา link จากตัวชี้วัดตางๆ
• คณะ/หนวยงาน เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได 1-2 ทาน โดยออกคาใชจายเอง
• การตรวจประเมิน 1-30 กรกฎาคม ดําเนินการตรวจคณะ 1-15 กรกฎาคม และหนวยงาน 16-30
กรกฎาคม
• ตรวจระดับสถาบัน 5-6 สิงหาคม
• Show and Share 10 หรือ 17 กันยายน
• สงผลการประเมินใหคณะ/หนวยงาน ภายใน 30 กันยายน
• สง SAR ของสถาบันให สกอ. กอน 30 กันยายน
• Good Practices Sharing พฤศจิกายน
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การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552
• เลือกใชเกณฑ PMQA โดยคณะ/หนวยงาน จัดทํา SAR ตามเกณฑ PMQA และจัดทํา SAR
หมวด 7 ตามตัวชี้วัด IQA-KKU ปการศึกษา 2552 หรือเลือกใชเกณฑ EdPEx โดยคณะ/หนวยงาน จัดทํา
SAR ตามเกณฑ ECPE หมวด 1-7 และจัดทํา SAR หมวด 7 เพิ่มตามตัวชี้วัด IQA-KKU ปการศึกษา 2552
• มี 10 องคประกอบ 87 ตัวชี้วัด
• กําหนดคาน้ําหนักตัวชี้วัด
• นําเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices)
คูมือและเกณฑการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 ไดแก คูมือรายละเอียด
ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน เกณฑคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแกน และเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 2552-2553 THE 2009-2010 EDUCATION CRITERIA
FOR PERFORMANCE EXCELLENCE

เอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ไดแก คูมือผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน และคูมือการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปการศึกษา
2552
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ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552
เดือน
ม.ค. 2553

กิจกรรม

1. ชี้แจงแนวทางการตรวจ
2. ชี้แจงรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจ
3. แจงรางกําหนดวันตรวจ
ก.พ. 2553
คณะ/หนวยงาน เลือก PMQA/ECPE และยืนยันหรือขอเปลี่ยนวันตรวจ
ก.พ.-มี.ค. 2553 อบรมเกณฑ PMQA, ECPE ใหคณะ/หนวยงาน
เม.ย.- พ.ค. 2553 ฝกอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
เม.ย.-มิ.ย. 2553 คณะ/หนวยงาน จัดทํา SAR และสง SAR ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 2553
ก.ค. 2553
วันที่ 1-15 ก.ค. 2553 ตรวจคณะ และ 16-31 ก.ค. 2553 ตรวจหนวยงาน
ส.ค. 2553
ตรวจประเมินระดับสถาบัน
ก.ย. 2553
1. ประชุมคณบดี
2. ประชุมสภามหาวิทยาลัย
3. สง สกอ.
การเปลี่ยนแปลงจากปที่ผานมา
• เพิ่มองคประกอบที่ 10 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) และอัตลักษณของสถาบัน
• ตัวชี้วัดเพิ่มจาก 73 เปน 87
• แหลงที่มาของตัวชี้วัดเพิ่มขึ้น
• มีการคิดคะแนนถวงน้ําหนักตามองคประกอบ
• น้ําหนักของตัวชี้วัดแตละตัวในองคประกอบเดียวกันมีคาเทากัน
• ผล IQA นําไปรวมกับคํารับรองการปฏิบัติราชการ โดยคิดเปนรอยละ 30
องคประกอบ
จํานวนตัวชีว้ ดั น้ําหนักรอยละ
องค ป ระกอบที่ 1 ปรั ช ญา ปณิ ธ าน วั ต ถุ ป ระสงค แ ละแผนการ
3
5
ดําเนินงาน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
30
30
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5
5
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
9
10
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
7
7
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5
5
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
18
18
31

องคประกอบ
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 10 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) และอัต
ลักษณของสถาบัน
รวม

จํานวนตัวชีว้ ดั น้ําหนักรอยละ
3
5
4
10
3
5
87

100

เกณฑ EcPEx (Education Criteria for Performance Excellence 2009-2010) มีกรอบของ
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศ มุมมองเชิงระบบ ซึ่งประกอบดวย โครงรางองคกร:
สภาพแวดลอม ความสัมพันธและความทาทาย และเนื้อหาหลักเกณฑ 7 หมวด ไดแก การนําองคกร การ
วางแผนเชิงกลยุทธ การมุงเนนลูกคา การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนผูปฏิบัติงาน การ
จัดการกระบวนการ และผลลัพธ

ทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มีจุดเนน (more focus) มียุทธศาสตร (more
strategic)
PMQA และ TQA
1. TQA คืออะไร
• TQA คือ TQM (Total Quality Management) แบบอเมริกัน : การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคกร
• นํามาตรฐานและวิธีการของ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่ง
เปนรางวัลคุณภาพแหงชาติของสหรัฐอเมริกามาใช
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Malcom Baldrige คือใคร สําคัญอยางไร
• Mr.Malcom Baldrige เปนรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย ของอเมริกาในสมัย ประธานาธิบดี
Ronald Regan ปลายทศวรรษ 1980
• เห็ น ว า สิ น ค า ของอเมริ ก าแข ง ขั น กั บ ชาวโลกไม ไ ด โดยเฉพาะญี่ ปุ น ต อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง
คุณภาพครั้งใหญ
• จัดตั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติขึ้น แตเสียชีวิตเสียกอน จากการขี่มา
• จัดตั้งชื่อรางวัลนี้วา Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
• ประกาศรางวัลครั้งแรกเมื่อป 1989
รางวัลคุณภาพของประเทศตางๆ
1) Deming Price (Japan)
1951
2) Norwegian Quality Award
1974
3) France Industry & Quality Award
1980
4) British Quality Award (old)
1984
5) Malcom Baldrige NQA
1988
6) European Quality Award
1991
7) Australian Quality Award
1992
8) British Quality Award
1994
9) Singapore Quality Award
1995
10) Japan Quality Award
1996
11) Philippine Quality Award
1996
12) Vietnam Quality Award
1997
13) Thailand Quality Award
2002
ประเทศไทย ริ เ ริ่ ม ให มีร างวั ล คุณ ภาพแห ง ชาติ เมื่ อ พ.ศ. 2541 หลั ง จากมี วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ
ดําเนินการไดในป พ.ศ. 2545 ประกาศผลเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2546 บริษัทที่ไดรางวัลคุณภาพแหงชิต
(Thailand Quality Award) คือ บริษัท Thai Acrylic Fiber, Thai Paper Black มีองคกรที่ไดรับรางวัล
Thailand Quality Class 5 องคกร ดานการศึกษา มีศูนยบริการวิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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คานิยมหลัก แนวคิด และเกณฑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

คานิยมหลักและแนวคิด
การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน
การจัดการศึกษาที่มุงเนนการเรียนรู
การเรียนรูขององคกรและของแตละบุคคล
การใหความสําคัญกับคณาจารย/บุคลากร ผูมี
สวนไดสวนเสีย และคูความรวมมือ
ความคลองตัว
การมุงเนนอนาคต
การจัดการเพื่อนวัตกรรม
การจัดการโดยใชขอมูลจริง
ความรับผิดชอบตอสังคม
การมุงเนนที่ผลลัพธและการสรางคุณคา
มุมมองในเชิงระบบ

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

เกณฑ
การนําองคกร
การวางแผนเชิงกลยุทธ
การใหความสําคัญกับ
นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสีย
และตลาด
การวัด การวิเคราะห และการ
จัดการความรู
การใหความสําคัญกับ
คณาจารย และบุคลากร
การจัดการกระบวนการ
ผลลัพธการดําเนินงานของ
องคกร

น้ําหนักคะแนน EdPEx
(2007 EDUCATION CRITERIA FOR PERFORMANCE EXCELLENCE – ITEM LISTING)
P Preface: Organizational Profile
P1 Organizational Description
P2 Organizational Challenges
2007 Categories and Items
Point Values
1 Leadership
120
1.1 Senior Leadership
70
1.2 Governance and Social Responsibilities
50
2 Strategic Planning
85
2.1 Strategy Development
40
2.2 Strategy Deployment
45
3 Student, Stakeholder, and Market Focus
85
3.1 Student, Stakeholder, and Market Knowledge
40
3.2 Student and Stakeholder Relationships and Satisfaction
45
4 Measurement, Analysis, and Knowledge Management
90
4.1 Measurement, Analysis, and Improvement of
Organizational Performance
45
4.2 Management of Information, Information Technology, and Knowledge 45
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5 Workforce Focus
5.1 Workforce Engagement
5.2 Workforce Environment
6 Process Management
6.1 Work Systems Design
6.2 Work Process Management and Improvement
7 Results
7.1 Student Learning Outcomes
7.2 Student and Stakeholder-Focused Outcomes
7.3 Budgetary, Financial, and Market Outcomes
7.4 Workforce-Focused Outcomes
7.5 Process Effectiveness Outcomes
7.6 Leadership Outcomes
TOTAL POINTS
น้ําหนักคะแนนตาม TQA
หมวด 1 การนําองคกร
1.1 การนําองคกร
1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
2.1 การจัดทํายุทธศาสตร
2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพื่อนําไปปฏิบัติ
หมวด 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.1 ความรูเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจ
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
4.1 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการขององคกร
4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู
หมวด 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
5.1 ระบบงาน
5.2 การเรียนรูของบุคลากรและการสรางแรงจูงใจ
5.3 การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
35

85
45
40
85
35
50
450
100
70
70
70
70
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120
70
50
80
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40
110
50
60
80
40
40
100
40
30
30
110

6.1 กระบวนการที่สรางคุณคา
6.2 กระบวนการสนับสนุน
หมวด 7 ผลลัพธการดําเนินการ
7.1 ดานผลิตภัณฑและบริการ
7.2 ดานการมุงเนนลูกคา
7.3 ดานการเงินและตลาด
7.4 ดานทรัพยากรบุคคล
7.5 ดานประสิทธิผลขององคกร
7.6 ดานการนําองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม
รวม
PMQA (Public Sector Management Quality Award) คืออะไร
• PMQA ดัดแปลงจากเกณฑ TQA ใหเหมาะสมกับองคกรภาครัฐ
PMQA ตางจาก TQA อยางไร
• PMQA ไมเนนคานิยม
• หมวด 7 ผลลัพธ
- TQA แบงเปน 6 หมวด
- PMQA แบงเปน 4 หมวด

70
40
400
70
70
65
65
65
65
1,000 คะแนน

ผลลัพธ
TQA
1. ดานการเรียนรูของนักศึกษา
2. การมุงเนนนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
3. ดานงบประมาณ การเงิน และตลาด
4. ดานการมุงเนนคณาจารย และบุคลากร
5. ดานประสิทธิผลขององคกร
6. ดานการนําองคกร และความรับผิดชอบตอสังคม

PMQA
1. มิติดานประสิทธิผล
2. มิติดานคุณภาพการใหบริการ
3. มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
4. มิติดานการพัฒนาองคกร

2. ทําไมจึงควรทํา PMQA/TQA ในองคกรของเรา
• Malcom Baldrige เปนระบบบริหารคุณภาพ ที่ถูกนําไปใชมากที่สุดในโลก (>80 ประเทศ)
• TQA ถือ MBNQA เปนแมแบบ (ดัดแปลงนอยกวา 1%)
• อาจเรียกไดวา Malcom Baldrige เปนภาษาอังกฤษของระบบคุณภาพ สามารถ
เปรียบเทียบกับประเทศตางๆ ไดทั่วโลก
• PMQA จะเปนภาคบังคับของหนวยงานราชการในเร็วๆ นี้
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• ดานการศึกษา
- กลุมสถาบันแพทย มีแนวคิดที่จะทําการประกันคุณภาพ 2 ระดับ
1) การประกันคุณภาพพื้นฐาน (9 องคประกอบ)
2) การประกันคุณภาพเพื่อความเปนเลิศ (ใชเกณฑ TQA) มีการถวงน้ําหนักของดัชนี
ตางๆ
• ดานการบริการรักษาพยาบาล
- พรพ.นําเกณฑของ TQA มาสอดแทรกในมาตรฐาน (6 หมวด 20 บท)
ประโยชนที่จะไดรับ
1) ไดทําการประเมินตนเอง ตามแบบมาตรฐาน
2) เห็นโอกาสในการปรับปรุงองคกร
3) มุงเนนในเรื่องสําคัญ
4) การเรียนรูของบุคคลและองคกรดีขึ้น
5) ประสิทธิผลขององคกรดีขึ้น
6) ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น
ลักษณะสําคัญของเกณฑ PMQA/TQA
1) มุงเนนผลลัพธ
2) ไมไดกําหนดวา
- องคกรควรมีโครงสรางอยางไร
- องคกรควรมีหนวยงานอะไรบาง
- องคกรควรใชวิธีใดในการดําเนินการ
3) สนับสนุนมุมมองเชิงระบบ เพื่อใหเปาประสงคไปในทางเดียวกันทั้งองคกร
4) สนับสนุนการตรวจประเมินที่เนนเปาประสงค
3. ถาจะทํา จะตองทําอยางไร
กอนจะทํา
- ผูบริหารระดับสูงศึกษา ทําความเขาใจ
- ผูบริหารระดับสูง ประกาศเปนนโยบาย
- ขายความคิดใหบุคลากร
10 ขั้นตอนในการดําเนินการ PMQA
1) กําหนดขอบเขตที่จะประเมิน
2) เลือกแชมเปยนของแตละหมวด (1-7)
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3) กําหนดรูปแบบและแผนงานการประเมินตนเอง
4) ผูนําระดับสูงขององคกร และแชมเปยนรวมกันเขียนโครงรางองคกร
5) ตอบคําถามตามเกณฑและเรียบเรียง
6) แชมเปยนของแตละหมวด เลือกทีมทํางานและเขียนแบบประเมินตนเอง
7) จากแบบประเมินตนเอง ใหมองหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนาในแตละหมวด
8) จัดลําดับความสําคัญของจุดแข็งและโอกาสพัฒนา
9) จัดทําแผนปฏิบัติการ และนําไปปฏิบัติ
10) ประเมินการจัดทําแบบประเมินตนเองและปรับปรุงระบบ
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษา :
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษา : คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารยพิษณุ
อุ ต ตมะเวทิ น คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร พร อ มด ว ยบุ ค ลากรของคณะสาธารณสุ ข ศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกนใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของคณะสาธารณสุขศาสตร ซึ่ง
ผูบริหารมุงเนนใหบุคลากรตระหนักถึงวัฒนธรรมที่ดีขององคกรคือ การไหวทักทายกันและกัน โดยไดรับ
เกียรติจากรองศาสตราจารยพิษณุ อุตตมะเวทิน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร บรรยายใหทราบเกี่ยวกับ
การบริหารงานภายในของคณะสาธารณสุขศาสตร สรุปดังนี้
ขอมูลทั่วไป
คณะสาธารณสุขศาสตร เริ่มกอตั้งตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2521
บุคลากร
มีบุคลากรทั้งหมดประมาณ 92 คน โดยแบงเปนอาจารย 47 คน เปนบุคลากรสายสนับสนุน 45 คน
นักศึกษา
มีนักศึกษา ทั้งหมดประมาณ 908 คน เปนระดับปริญญาตรี 592 คน ระดับปริญญาโท 287 คน และ
ระดับปริญญาเอก 29 คน
หลักสูตร
มีหลักสูตรทั้งหมด 13 หลักสูตร ประกอบดวย หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร โดยหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี มีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง) 1 หลักสูตรที่เปนการใหโอกาสแกผูที่จบระดับ
มั ธ ยมปลายที่ มี ใ บประกาศนี ย บั ต รสาธารณสุ ข ศาสตร สาขาสาธารสุ ข ศาสตร ชุ ม ชนหรื อ สาขาอื่ น ด า น
วิทยาศาสตรสุขภาพหรือเทียบเทา เรียนเพิ่มตอเนื่องประมาณ 2 ป ระดับปริญญาโท 7 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 2 หลักสูตร
วิสัยทัศน
“ เปนสถาบันชั้นนําดานสาธารณสุขศาสตร ของอาเซียน ”
เปาประสงคหลัก
1. บัณฑิตดานสาธารณสุขศาสตร ที่มีคุณลักษณะพึงประสงค ตรงความตองการของชุมชนสังคม และ
ประเทศในระดับที่สามารถแขงขันกับนานาชาติได
2. แหลงสรางและพัฒนาองคความรู ที่ตอบสนองตอการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
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3. เปนศูนยกลางการบริการวิชาการ และแหลงอนุรักษ ภูมิปญญาอีสานที่สนับสนุนการพัฒนาและเปน
ประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ
4. องคกรมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
วัฒนธรรมองคกร
รักษความสะอาด รักษสิ่งแวดลอม รักสามัคคีและรวมทํางานเปนหมูคณะ และรักษวัฒนธรรมการ
ไหวทักทาย
คานิยม
การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน และมุงเนนผลสําเร็จของงานเปนสําคัญ
ปรัชญา
มุงมั่นพัฒนาและสนับสนุนสุขภาพของประชาชนไทยโดยมีสวนรวม โดยเฉพาะอยางยิ่งสุขภาพของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยการนําวิทยาการสมัยใหมและวิทยาการที่เหมาะสมที่ไดจาก
การศึกษาและวิจัยมาผลิตบุคลากรสาธารณสุขที่มีคุณภาพและคุณธรรม
ปณิธาน
ผลิตบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ประสบการณทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงเทียบเทา
มาตรฐานระดับชาติและสากล เปนผูทรงคุณธรรม มีจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเปนผูสามารถประยุกตทฤษฎี
วิชาการไปใชในการปฏิบัติงานประจํา และริเริ่มสรางสรรคพัฒนางานใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ
การบริหาร
คณะสาธารณสุขศาสตร ใหหลักการบริหาร 4 ป. ไดแก “เปนธรรม โปรงใส ประหยัด ประสิทธิภาพ”
ซึ่งไดผลลัพธที่ดี
การบริหารจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนใหหลักการบริหารจัดการแบบ HOW TO โดยใช
กระบวนการของ PAR (Participatory Action Research) เขามาประยุกต โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน ดัง
แผนภาพ
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แผนภาพแสดงการบริหารจัดการของคณะสาธารณสุขศาสตร
Vision ของคณะ
การมีสวนรวม
บุคลากรทุกภาคสวน

รวมเสนอความตองการ
รวมวางแผน
รวมคิดหาจุดแข็ง จุดออน
รวมทํา
รวมรับผลประโยชน
รวมประเมิน

กังหันน้ําที่ทาํ งานเชื่อมโยงกัน

ระบบการวางแผนแบบมุงเนนผลงาน คณะสาธารณสุขศาสตร

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ
การวางแผนกลยุทธ โดยคณะสาธารณสุขศาสตร ใชวิธีการตั้งวิสัยทัศนของคณะเปนหลัก จากนั้นนํา
ตัว ชี้วัดของ สมศ. กพร. สกอ. ทั้ ง หมดมากํา หนดเป น เปา หมายที่ชัดเจนของคณะ มีการติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานทุก 3 เดือน เพื่อตอบตัวชี้วัดทั้งหมดใหได ดังแผนภาพตอไปนี้
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สภาพแวดลอมภายนอก
• โอกาส
• ภัยคุกคาม
สภาพภายในองคกร
• จุดแข็ง
• จุดออน

เปาหมาย
¾ ตอบสนองมหาวิทยาลัย/ประเทศ
¾ ตอบสนองความตองการของผูบริหาร
¾ ตอบสนองความตองการ Stakeholders
¾ ตอบสนอง KPI (กพร. สมศ. THES)
แผนปฏิบัติราชการ 2554 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 บริการวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 ศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การบริหารและจัดการ
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การดําเนินงานในปการศึกษา 2552
การบริหารจัดการของคณะสาธารณสุขศาสตรในรอบปการศึกษาที่ผานมานั้น เนนกระบวนการมี
สวนรวม ซึ่งประกอบดวย การรวมเสนอความตองการ รวมคิดหาจุดแข็งจุดออน รวมวางแผน รวมทํา รวมรับ
ผลประโยชน และรวมประเมิน การตั้งเปาหมายชัดเจน โดยมุงเนนตัวชี้วัด THES และตัวชี้วัด ก.พ.ร. สมศ.
เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
การปรับวิสัยทัศน
วิสัยทัศนจากเดิม “สถาบันชั้นนําดานสาธารณสุขศาสตรของประเทศ” (พ.ศ. 2549-2552) ปรับเปน
“สถาบันชั้นนําดานสาธารณสุขศาสตรของอาเซียน” (พ.ศ. 2553-2555)
ดานการบริหารจัดการ
1. เงินทุนสํารองสะสม (พ.ศ. 2523 – 2552) รายละเอียดดังตาราง
ปงบประมาณ
พ.ศ. 2523 – 2549
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
รวม

เงินทุนสํารองสะสม (บาท)
17.8 ลาน
5.7 ลาน
10.1 ลาน
15.1 ลาน
9.6 ลาน
40.5 ลาน

2. ความรวมมือทางวิชาการ
พ.ศ. 2551
Hue College of Medicine and
Pharmacy, Vietnam

พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
1. Hasanuddin University,
1. University of
Health Sciences, Lao, PDR Indonesia
2. Philippines
2. Faculty of Medicine
3. Singapore
Gadjahmada University,
Indonesia
3. Malaysia

3. ประชุมวิชาการสาธารณสุขอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
¾ ครั้งที่ 1 : สาธารณสุขมูลฐานในยุคโลกาภิวัตน (20-21 ส.ค. 52)
¾ ครั้งที่ 2 : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนงานความรวมมือทางวิชาการประเทศลุมน้ํา
โขง (1-2 เม.ย. 53)
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4. การพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การศึกษาตอระดับปริญญาเอก (คน)
การเขาสูตําแหนงทางวิชาการ (คน)

2553
1
14

2554
4
2

2555
1
2

2556
4
4

ดานการผลิตบัณฑิต
1. หลักสูตร
- หลักสูตรไดมาตรฐาน สกอ. (100%)
- เปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาเอก (หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต)
- เปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาโท (สาขาวิชาวิทยาการระบาด)
- การบริหารรายหลักสูตร
- การสอนเปนภาษาอังกฤษ
- กําลังปรับหลักสูตรใหไดมาตรฐาน TQF ทุกหลักสูตร
2. นักศึกษา
- นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจบตามเวลา คิดเปน 95.20% และระดับปริญญาโท คิดเปน 83.19%
- มีงานทําตรงสาขา คิดเปน 98.80%
- ไดรับเงินเดือนตามเกณฑ คิดเปน 100%
- มีนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี 1 คน และระดับปริญญาโท 5 คน
- มีนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ จํานวน 40 คน และมีนักศึกษาตางชาติ 19 คน โดยมาจาก
ประเทศอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมัน
ดานการวิจยั
1. กองทุนวิจัย (ประมาณ 5 ลาน)
- แหลงเงิน คณะสาธารณสุขไดรับเงินรายไดจากมหาวิทยาลัยขอนแกนและเงินรายไดคณะ 15%
2. กําหนด Field of Interest
3. วิจัยในชั้นเรียน ใหทนุ วิจยั วิชาละ 10,000 บาทตอ 1 เรือ่ ง
4. วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร (3 ฉบับ/ป)
5. ผลงานที่สรางชื่อเสียงของคณะสาธารณสุขศาสตร ไดแก เครื่องบดยอยหลอดฟลูออเรสเซนต
และโครงการหนูรักผักสีเขียว
ดานบริการวิชาการ
1. แหลงใหบริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร มีเงินรายไดเขาประมาณปละ 80 ลาน ไดแก
ศูนยบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และคลินิกใหคําปรึกษาทางสถิติ
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2. ชุมชนตนแบบ คณะสาธารณสุขศาสตรไดจัดตั้งชุมชนตนแบบที่เทศบาลตําบลสาวะถี อําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน โดยการบูรณาการบาน วัด โรงเรียนมาชวยกันพัฒนาชุนชนนี้ มีอาจารยทําวิจัย และ
นักศึกษามาฝกงานที่ชุมชนนี้ พรอมเปนแหลงที่ดูงานได
3. หองปฏิบัติการกลาง มีการตรวจวิเคราะหน้ํา อากาศ
4. สถานีตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยา
5. ลานกีฬา
6. สอส. มีการรณรงคเรื่องสิ่งแวดลอม คน และอากาศ
ดานทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
1. โครงการ/วันสําคัญ/ประเพณีตางๆ ไดแก งานลอยกระทง วันสงกรานต วันขึ้นปใหม และอาหาร 4
ภาค/นานาชาติ
2. รางวัล
¾ เยาวชนดีเดนแหงชาติและผูทําคุณประโยชนตอเยาวชน ป 2552 (สาขาศิลปวัฒนธรรม)
จากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
¾ ชนะเลิ ศ การประกวดกระทง (ประเภทอนุ รั ก ษ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม) ประจํ า ป 2552 จาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน
¾ ชมเชย การประกวดขบวนแห ใ นงานวั น ลอยกระทง ประจํ า ป 2552

จาก

มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผลการประเมิน กพร.
ระดับ
คะแนนที่ได
5
4
3
2
1

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2551

พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2553

45 (75%)
8 (13.34%)
3 (5%)
2 (3.33%)
2 (3.33%)

41 (85.42%) 31 (91.18%) 33 (86.84%)
5 (10.42%) 2 (5.88%)
1 (2.63%)
1 (2.08%)
1 (2.08%)
1 (2.94%) 4* (10.52%)

หมายเหตุ

สรุปประเด็นที่ไดจากการถาม-ตอบ
1. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของคณะฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพจากทุกภาคสวน กําหนดใหหัวหนาภาควิชามีสวนรวมในการทํางาน และมีการลงนามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ โดยแบงความรับผิดชอบการทํางานทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานการ
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วิจัย ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ สงผลใหเกิดการทํางานเปนทีม
มีภาวะผูนําที่ดี โดยใชขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินงานที่มีการติดตามทุก 3 เดือน นํามาเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง ทุกคนสามารถตอบคําถามในการรับการตรวจประเมินไดเปนไปในแนวทางเดียวกัน
2. แผนกลยุทธทางการเงินของคณะสาธารณสุขศาสตร เปนแผนกลยุทธที่มุงเนนการบริหารจัดการให
เกิดความประหยัด ใชเงินอยางคุมคา การเบิกจายเงินแตละครั้งจะตองอยูในรูปของโครงการที่มีรูปเลมชัดเจน
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การแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษา : สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูกรณีศึกษา : สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู) ไดรับ
เกียรติจาก นางสุดใจ ธนไพศาล ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ พรอมดวยบุคลากรของสํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน ใหการตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักวิทยบริการ จากนั้นเปน
การนําเสนอขอมูล โดย นางจันทรรัตน สิทธิสมจินต รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ สํานักวิทย
บริการ บรรยายใหทราบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในของสํานักวิทยบริการ สรุปดังนี้
ประเด็นการนําเสนอ
¾ การประกันคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการ
¾ การนําผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง
¾ ผลการดําเนินงาน
องคประกอบคุณภาพภายในของสํานักวิทยบริการ ประกอบดวย
¾ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
¾ รองผูอํานวยการฝายแผนและสารสนเทศ
¾ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
• ประกอบดวย : ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ./หน.กลุมภารกิจ/เลขานุการ
• ภาระหนาที่
◦ กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับนโยบาย
และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
◦ กําหนดใหมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว สงเสริม สนับสนุน ตลอดจนใหคําปรึกษา
แนะนําแกฝายงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
◦ กํา กับติดตามให การดําเนินงานดานการประกัน คุณภาพเป นไปตามแผนและเปา หมาย
บังเกิดผลทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
◦ จัดเตรียม รวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพและประสานงานกันคณะอนุกรรมการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
◦ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหขอมูลยอนกลับ เพื่อปรับปรุง
ผลการดําเนินงาน
◦ ทบทวนผลการดําเนินงานประกันคุณภาพอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
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¾ คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
• ประกอบดวย : รองผอ.ฝายแผนฯ/รองผอ.ฝายบริหาร/ผช.ผอ.ฝายบริการ/ผช.ผอ.ฝายกิจการ
ทั่วไป/ผูปฏิบัติงาน
• ภาระหนาที่
◦ รวบรวมจัดเตรียมขอมูล
◦ สังเคราะห จัดกลุมและทบทวนขอมูล
◦ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
◦ เสนอรายงานที่จัดทําแลว ตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
¾ ภารกิจแผนและสารสนเทศ
การประกันคุณภาพภายในของสํานักวิทยาบริการ
การประกันคุณภาพภายในของสํานักวิทยาบริการ นั้น เริ่มตนมาจากการปฏิบัติการกรอบการประกัน
คุ ณ ภาพมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ที่ มี ก ารกํ า หนดตั ว ชี้ วั ด การประกั น คุ ณ ภาพภายในตามเกณฑ EdPEx
7 องคประกอบ 26 ตัวชี้วัด โดยมีการถายทอดตัวชี้วัดสูการปฏิบัติใหกับคณะวิชา และหนวยงานเทียบเทาทุก
หนวย จากนั้นสํานักวิทยบริการ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดรับมอบหมาย (IQA+คํา
รับรองการปฏิบัติราชการ 4 มิติ 23 ตัวชี้วัด+THES) และนํามาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดตามคํา
รับรอง IQA THES PULINET)
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◦ ตัวชี้วัด THES 1 ตัวชี้วัด (รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน Refereed Journal หรือในฐานขอมูลนานาชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา)
◦ ตัวชี้วัด PULINET 5 ตัวชีว้ ดั
◦ ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 30 ตัวชี้วัด
นํามาจัดทําคูม ือถายทอดแผนปฏิบัติราชการระดับกลุมภารกิจ 52 ตัวชี้วัด
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ตารางการถายทอดโครงการ/กิจกรรมสูกลุมภารกิจ
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การใหความรูและพัฒนาบุคลากร : ดานคุณภาพ
สํานักวิทยบริการ ไดมีการใหความรูและพัฒนาบุคลากรเปนประจําและสม่ําเสมอ เพื่อใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกน เชน
◦ จัดอบรม เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการเปนเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence: ECPE)

◦ อบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการเปน
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: ECPE) โดย สํานักงานประเมินและ
ประกันคุณภาพ
◦ อบรมหลักสูตรที่ 1 : ECPE Criteria
◦ อบรมหลักสูตรที่ 2 : SAR Writing
การนําผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาและปรับปรุงองคกร สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักวิทยบริการ ไดดําเนินการตามผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาและปรับปรุง
องคกร โดยนําขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มาทบทวนการดําเนินงาน จากนั้นนํามา
จัดลําดับความสําคัญเพื่อพัฒนาองคกร โดยมีการประชุมผูบริหาร เพื่อจัดทําแผนพัฒนาองคกร (OFI)
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ผลการดําเนินงาน (ระบบประกันคุณภาพสูแนวทางปฏิบัติที่ดี)
◦ ปการศึกษา 2551สงผลการดําเนินงาน Good Practice เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู ในกิจกรรม KKU
Show & Share จํานวน 2 หัวขอ ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในหัวขอ “การสืบคนบทความ
วิจัยที่ไดรับการอางอิงของอาจารยและนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแกน”
◦ ปการศึกษา 2552 สงผลการดําเนินงาน Good Practice เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู จํานวน 1 หัวขอ
คือ “กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ”
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน
กรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
ขอมูลพื้นฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ความเปนมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร กอตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2539 เปนวิทยาเขตแหงที่
๔ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ไดรับพระราชทานนาม จาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมตราสัญลักษณงานฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ 50 ป
เมื่อวั นที่ 15 สิงหาคม 2539 โดยมี
วัตถุประสงคในการกอตั้งดังนี้
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาส
ทรงครองสิริราชสมบัติเปนปที่ 50 ใน พ.ศ. 2539
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสูภูมิภาคของ
ประเทศไทย และพัฒนาใหจังหวัดสกลนครเปนศูนยกลางดาน การศึกษาของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน
เพื่อสนับสนุนและชวยเหลือทางดานวิชาการแกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการ
ศิลปาชีพใหมีความเขมแข็งมั่นคงและแพรหลายอยางยั่งยืน
เพื่อเปนแหลงสรางกําลังคนที่มีคุณภาพดานการผลิตดานการเกษตร ดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ดานอุตสาหกรรมการเกษตร ดานวิศวกรรมศาสตร ดานบริหารจัดการตลาดและธุรกิจ ตลอดจนดาน อนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและธรรมชาติสิ่งแวดลอม ใหกับภูมิภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนบน
เพื่อพัฒนาภูมิภาคแหงนี้ใหเปนศูนยกลางการพัฒนาการเกษตรกาวหนาและอุตสาหกรรมสงออกใน
รูปแบบอนุรักษในภูมิภาคอินโดจีนหรือ สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจตอไป
เพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัย รวบรวมขอมูลและใหบริการวิชาการดานการเกษตร อุตสาหกรรม
วิศวกรรมศาสตร การบริหารธุรกิจ การตลาด การสหกรณ การอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการทองเที่ยวอยางยั่งยืนในภูมิภาคอีสานตอนบน
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ตราสัญลักษณ
ตราสัญลักษณเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เปนตราสัญลักษณ งานฉลอง
สิริราชสมบัติครบ 50 ป ที่ไดรับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ประดิษฐานที่อาคารบริหารของวิทยาเขตเพื่อความเปนสิริมงคล
วิสัยทัศน
สั่งสมภูมิปญญา สรางพัฒนาองคความรู เนนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายโอกาสทาง
การศึกษาเพื่อสรางคนใหมีปญญาและคุณธรรมสรางผลงานที่มีมาตรฐาน บริหารการจัดการทรัพยากรของ
วิทยาเขตอยางมีประสิทธิภาพรวมสรางและพัฒนาชุมชน ไปสูความผาสุกและมั่นคงของทองถิ่นและประเทศ
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนวิทยาเขตสารสนเทศชั้น
นําของประเทศที่มีความเปนเลิศทางวิชาการเปนแกนนําในการระดมภูมิปญญาของปวงชน เพื่อพัฒนา
ภูมิภาคและประเทศอยางยั่งยืน
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถาบันที่มีปณิธานมุงมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนา
ความรู ใหเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปญญา ที่เพียบพรอมดวยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม ตลอดจน
เปนผูชี้นําทิศทางสืบทอดเจตนารมณที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยูความเจริญและความเปนอารยะของชาติ
โครงสรางหนวยงานภายในวิทยาเขต
1. คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
2. คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
3. คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
4. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
5. สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
6. สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
นิสิตปจจุบนั
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจํานวนนิสิตที่กําลังศึกษา
อยูในปจจุบัน ประมาณ 4,277 คน แยกเปนปริญญาตรีภาคปกติ 3,338 คน ปริญญาตรีภาคพิเศษ 829
คน ปริญญาโท ภาคพิเศษ 92 คน ปริญญาเอก และภาคพิเศษ 18 คน
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บุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มีจํานวนบุคลากรที่เปน
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางอยูในปจจุบัน ประมาณ 347 คน โดยแบงเปนขาราชการ 7 คน พนัก
มหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 251 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได 33 คน พนักงานราชการ 31 คน และ
ลูกจางชั่วคราว 22 คน ลูกจางชาวตางชาติ 2 คน และผูมีความรูความสามารถพิเศษ 1 คน
http://www.csc.ku.ac.th
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การบริหารงานในภาพรวมของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การนําเสนอผลการดําเนินงานภาพรวมของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดรับเกียรติ
จาก รศ.ดร.พงษศักดิ์ สุริยวนากุล รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ ผศ.ดร.ทรง
วุฒิ เฮงพระธานี ผูชวยอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ใหการ
ตอนรับและชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ การบริหารงานในภาพรวมของวิทยาเขตฯ ที่มีนโยบายเพื่อมุงเนนการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับชนชาวอีสาน เปนศูนยการศึกษาที่ถายทอดองคความรูทางการเกษตรใหแก
เกษตร เชน การพัฒนาเนื้อโคขุนที่มีคุณภาพสูง (โคทาจิมะ) ไกดําภูพาน หมูดํา และผลการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา
ดานวิชาการ วิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เปนศูนยกลางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยระดับนานาชาติ และถายทอดองคความรูสูชุมชนอยางยั่งยืน
พันธกิจ
- ผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี คุณภาพ คุ ณธรรม จริยธรรม สอดคลองกั บความตองการของชุ มชนทองถิ่ น
ประเทศ และมีความสามารถกาวสูตลาดแรงงานระดับนานาชาติได
- สรางผลงานวิจัยที่ตอบสนองชุมชนทองถิ่นและภูมิภาคใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ระดับนานาชาติได
- ถายทอดองคความรู และเพิ่มพูนมูลคาภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนสรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ
- สงเสริมใหนิสิต บุคลากรและชุมชนมีความรู ควบคูคุณธรรมและมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
- พัฒ นาวิท ยาเขตฯ ใหมี ค วามพรอ มสามารถสนั บ สนุน การพั ฒ นาดา นวิ ช าการ วิ จั ย บริก าร
วิ ช าการและการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ให เ ข ม แข็ ง และสามารถดํ า รงความเป น เอกลั ก ษณ ข องวิ ท ยาเขต
สารสนเทศ
- บริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพและทักษะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยรวมทั้งมีความรักองคกร
ภารกิจหลัก
- การเรี ย นการสอน โดยเน น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร
วิศวกรรมศาสตรทรัพยากรเกษตร เทคโนโลยีการอาหาร สาธารณสุขศาสตร และสังคมศาสตร และผลิต
บัณฑิตในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาการบริหารจัดการ
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- การวิ จั ย โดยเน น การนํ า ความรู ท างทฤษฎี ไ ปสร า งสรรค ใ ห เ กิ ด เป น งานวิ จั ย ประยุ ก ต ที่ เ ป น
ประโยชนตอสังคม และสรางงานวิจัยเพื่อคนพบองคความรูใหมโดยใหนิสิตมีสวนรวมในงานวิจัยดวย พรอม
ทั้งเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารและการประชุมทางวิชาการ
- การบริการวิชาการแกสังคม โดยเนนการนําความรูออกสูชุมชน ไดแกการใหคําปรึกษา การอบรม
และจัดการสัมมนา และบูรณาการ การบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน การสอน การวิจัย การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยวิทยาเขตฯ จัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งกิจกรรมตาม
วาระวั น สํ า คั ญ ของไทย และให นิ สิ ต เข า ร ว มกิ จ กรรมด ว ย เพื่ อ สื บ สานขนบธรรมเนี ย มประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย
ภารกิจรอง
- ใหความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชนภายนอกวิทยาเขตฯ เพื่อรวมวางแผนการพัฒนา
และการจัดโครงการสําคัญตางๆ ในระดับจังหวัด
- จัดทําโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อสงเสริมการเรียนรูนอกหลักสูตรใหกับประชาชน
- ให บริ ก ารความชว ยเหลื อแกห นว ยงานภายนอก ตามวาระและโอกาสที่ห น ว ยงานขอความ
อนุเคราะหมาทางวิทยาเขตฯ
จํานวนบุคลากรแยกตามประเภทมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
- ขาราชการ
จํานวน 6 คน
- พนักงานมหาวิทยาลัย
จํานวน 268 คน
- พนักงานราชการ
จํานวน 33 คน
- พนักงานเงินรายได
จํานวน 33 คน
- ลูกจางชั่วคราว
จํานวน 160 คน
268
169
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จํานวนบุคลากรแยกตามคณะ/สํานัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ทอ.)
17%
- คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (วว.)
20%
- คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ(ศว.)
14%
- สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (สขส.)
39%
- สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (สวบ.)
7%
3%
- สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (สวพ.)

สวบ.
7%

สวพ.
3%

คณะ ทอ.
17%

คณะ วว.
20%

สขส.
39%
คณะ ศว.
14%

จํานวนนิสิตปจจุบัน
จังหวัดสกลนคร
ปการศึกษา
2551
2552

(ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
คณะ ทอ.
451
491

คณะ วว.
1,368
1,539

คณะ ศว.
1,372
1,355

จํานวนนิสิตปจจุบัน (ภาคพิเศษ/โครงการพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ป
สาขาวิชา
โครงการ
การศึกษา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรม เทคโนโลยี การ การ สาธารณสุข บริหารธุรกิจ
และคอมพิวเตอร โยธาและ สารสนเทศ บัญชี จัดการ ศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต
สิ่งแวดลอม
(ตอเนื่อง)
ตรี
โท ตรี โท
2551
112
58
344
77
2552
180
90
23
14
14 408
77
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จํานวนนิสิตเต็มเวลา (FTES) วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จําแนกตามคณะ
เจาของวิชา
วิทยาเขตฯ มีจํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด เทากับ 35.93 : 1
วิทยาเขต/คณะ
เฉลี่ยปการศึกษา 2552
ภาคปกติ
ภาคพิเศษ
รวม
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ
3,843.71
468.39
4,312.09
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
251.00
251.00
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
1,872.59
143.26
2,015.85
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
1,720.12
325.12
2,045.24
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามคณะ เปรียบเทียบรุนปการศึกษา 2551-2552
ปการศึกษา คณะ ทอ. คณะ วว. คณะ ศว. สาธารณสุข บริหารธุรกิจ
ดุษฎี
บัณฑิต
ศาตรบัณฑิต มหาบัณฑิต
(ตอเนื่อง
2551
93
208
247
118
24
11
2552
104
228
255
81
36
7
การไดงานทําของบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะ
ผูสําเร็จ
จํานวนผู
สถานภาพการทํางานแลว
การศึกษา
กรอก
คน
รอยละ
แบบสอบถาม
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติฯ
664
482
397
82.37
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
208
179
148
82.68
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
93
81
63
77.78
เกษตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
247
222
186
83.78
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วิทยาเขตฯ ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน มีผลการประเมินการประกันคุณภาพ รอบปการศึกษา
2551-2552 สรุปไดดังนี้
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องคประกอบ

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
รวม
จํานวนตัวบงชี้

ปการศึกษา 2551
คะแนน การแปลผล (คะแนนเต็ม
5)
5.00
ดีเยี่ยม
2.76
ปานกลาง
4.25
ดี
4.11
ดี
4.33
ดี
4.00
ดี
3.60
ดี
4.00
ดี
5.00
ดีเยี่ยม
3.69
ดี
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ปการศึกษา 2551
คะแนน การแปลผล (คะแนนเต็ม
3)
3.00
ดีมาก
1.65
พอใช
3.00
ดีมาก
2.71
ดีมาก
2.71
ดีมาก
2.67
ดีมาก
2.75
ดีมาก
2.67
ดี
3.00
ดีมาก
2.45
ดี
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ดานการเรียนการสอน
• คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร :
เปดการเรียนการสอนเฉพาะภาคปกติ มีจํานวนหลักสูตร 2 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรชีวภาพ
2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
• คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร :
เปดการเรียนการสอนภาคปกติ จํานวน 4 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
4) หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปดการเรียนการสอนภาคพิเศษ จํานวน 3 หลักสูตร
1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
3) หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ :
เปดการเรียนการสอนภาคปกติ จํานวน 4 หลักสูตร
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1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
4) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
เปดการเรียนการสอนภาคพิเศษ จํานวน 2 หลักสูตร
1) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ
• โครงการพิเศษ
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
2) หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
3) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษา
4) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร (ตอเนื่อง 2 ป)
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
• พื้ น ที่ แปลงทดลองทางการเกษตร
ได แก ฟาร ม สัต ว ฟาร ม พื ช ห องปฏิ บั ติก ารเคมี
หองปฏิบัติการนมและเครื่องดื่ม หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา หองตรวจวัดทางกายภาพ อาคาร
ปฏิบัติการแปรรูปอาหาร

หองปฏิบัติการเคมี

หองปฏิบัติการ
นมและเครื่องดื่ม

อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา

หองตรวจวัดทางกายภาพ
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ดานบริการวิชาการ
• โครงการบริ ก ารวิ ช าการและวิช าชี พ ที่ ต อบสนองความต อ งการพั ฒ นาและเสริ ม สรา งความ
เขมแข็งของสังคมชุมชนและประเทศชาติ รวม 56 โครงการ เชน
- โครงการสาธิตการผลิตไอศกรีม
- โครงการสาธิตการผลิตน้ํานมขาวโพด
ดานงานวิจัย
• มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร จํานวน 52 ผลงาน
• เงินสนับสนุนงานวิจัยตอจํานวนอาจารยประจํา และบุคลากรวิจัยเปนจํานวน 63,890.40 บาท/
คน
• มีงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยคิดเปนรอยละ 42.98
• ไดจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 1 เรื่อง “เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุถั่วฮามาตา” ผลงานของ
อาจารยประภากรณ แสงวิจิตร ของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
• กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาเขตฯ
• กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ไดแก วันมาฆบูชา

ดานงานการพัฒนานิสิต
• กีฬาจตุรมิตรไมตรีสีเขียว (กีฬาบุคลากร 4 วิทยาเขต ชวงเดือน พฤษภาคม ของทุกป)
• กีฬาภายในนนทรีอีสานเกมส
• การแขงขันกีฬาของหนวยงานทั้งภายในและรวมกับภายนอก
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ผลการดําเนินงานภาพรวมของหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
การนําเสนอผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับ
เกียรติจาก อาจารยพัชชา เศรษฐากา ผูแทนคณบดี ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ การดําเนินงานของคณะฯ สรุปได
ดังนี้
ประวัติ
• จัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 8 มิถุนายน 2543
• รับผิดชอบการสอน 2 หลักสูตร คือ
1) วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีการอาหาร/ อาหารปลอดภัยและ
โภชนาการ)
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต ทรัพยากรเกษตร (ทรัพยากรเกษตรและการจัดการ/ทรัพยากรเกษตร)
ปรัชญา ปณิธาน และวิสัยทัศน
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม เปนศูนยกลางวิชาการและวิจัยชั้นนําดานเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ สรางเรือขายและถายทอดองค
ความรู เพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่น พรอมทั้งสืบสานภูมิปญญาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดี
พันธกิจของคณะ
1. ผลิตบัณฑิตที่เพียบพรอมดวยความรูและคุณธรรม มีความสามารถในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
ระดับสากล สอดคลองกับการพัฒนาประเทศและความตองการของตลาดแรงงานในระดับสากล
2. วิจัยและสรางเครือขายเพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีดานเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่น ประเทศ และเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีสูชุมชน สงเสริมและเผยแพรภูมิปญญาไทย
4. สืบสาน สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและศิลปวัฒนธรรมอันดีของสังคมใหยั่งยืนสืบไป
5. พัฒนาเอกลักษณทางวิชาการ และชื่อเสียงของคณะไปสูความเปนผูนําดนเกษตรปลอดภัยและ
อาหารปลอดภัย
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โครงสรางองคกร

คณบดี
คณะกรรมการประจําคณะ

รองคณบดี

ผช.
บริหาร

ผช.
วิชาการ

ผช วิจัยและ
บริการ
วิชาการ

สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
ชีวภาพ

ผช. ประกัน
คุณภาพ

สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร

ผช. กิจการ
นิสิตและ
กิจการ

หนวยประสานงาน
ธุรการ

ขอมูลบุคลากร
• อาจารยประจํา มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 10 ทาน ระดับปริญญาโท 31 ทาน รวมเปน 41
ทาน (อาจารย 40 และ ผศ. 1) ปฏิบัติงานจริง 26 ทาน และลาศึกษาตอ 15 ทาน
• บุคลากร เปนพนักงาน 14 ทาน (ปฏิบัติงานจริง 13 ศึกษาตอ 1) ลูกจางชั่วคราว 1 ทาน
จํานวนนิสิตระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2552 (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553)
• จํานวนนิสิตในชั้นปตางๆ ของคณะ ทอ.
หลักสูตร
ชั้นปที่4 ชั้นปที่ 3 ชั้นปที่ 2 ชั้นปที่ 1
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ)
21
24
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร)
53
85
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
86
72
69
71
รวม
107
96
122
156
หมายเหตุ :
จํานวนนิสิตรับเขาใหม ปการศึกษา 2553 (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553)
รับ
รับนิสิต
หลักสูตร
โควตา ผาน สกอ.
เพิ่มเติม พนสภาพ
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตร)
45
9
3
8
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
45
11
3
รวม
90
20
6
8
63

รวม
45
138
248
481

รวม
65
59
124

จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553)
หลักสูตร
ชั้นปอื่นขึ้นไป
ชั้นปที่ 4
บัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทรัพยากรเกษตรชีวภาพ)
7
14
17
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
6
80
84
รวม
13
94
101
ทุนการศึกษาที่ไดรับการสนับสนุนแกนิสิต ป 2553
ประเภททุน
ทุนการศึกษา คณะ ทอ.
ทุนการศึกษาวิทยาเขต
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงาน มูลนิธิ บริษัท
รวม

จํานวนทุน
53
9
9
55
126

จํานวนเงิน
204,000
45,000
99,000
325,450
673,450

ผลการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพคณะทอ. (ประจําปการศึกษา 2552 )
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการประเมินตาม 9 องคประกอบ (รอบป
การศึกษา 2552) ไดคะแนนเฉลี่ย 2.49 อยูในเกณฑระดับดี ดังตารางตอไปนี้
องคประกอบ
จํานวน
คะแนน
การแปล
ตัวบงชี้
เฉลี่ย
ความหมาย
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน
2
3.00
ดีมาก
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
14
2.14
พอใช
องคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
3
3.00
ดีมาก
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
10
2.30
ดี
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
5
3.00
ดีมาก
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2
3.00
ดีมาก
องคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการ
9
2.44
ดี
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
2
3.00
ดีมาก
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
3
2.67
ดีมาก
คาคะแนนโดยเฉลี่ย
50
2.49
ดี
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00
จุดแข็ง
- มีการระดมสมองจากบุคลากรในคณะ มีแผนกลยุทธคณะประจําป 2551-2555 และเผยแพร
ประชาสัมพันธผานชองทางตางๆ
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- จัดทําแผนและดําเนินการตามแผนสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย
- มีการติดตามและดําเนินการตามแผนที่กําหนด
- การบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน 95.56%
2. ดานการเรียนการสอน อยูในระดับพอใช มีคะแนนเฉลี่ย 2.14
1) หลักสูตร : ไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม มีการ
บริหารหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดทําหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามกรอบกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรสาขาทรัพยากรเกษตร และสาขาเทคโนโลยีการอาหาร
2) กระบวนการเรียนการสอน : เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีโครงการวิจัยในชั้นเรียน มีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินการสอนของอาจารยโดยการ Peer review และ
ประเมินโดยนิสิต และมีโครงการประเมินขอสอบ โดยผูทรงคุณวุฒิ
3) อาจารย : คุณวุฒิอาจารยระดับปริญญาเอก ผูชวยศาสตราจารย สนับสนุนใหอาจารย
สามารถลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ผลักดันและสรางบรรยากาศใหเอื้อตอการพัฒนาตําแหนงวิชาการ
ของอาจารย สนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อกระตุนใหอาจารยคิดคนนวัตกรรมใหมพัฒนาการ
เรียนการสอน
4) นิสิต :
- ปการศึกษา 2552 มีผูสําเร็จการศึกษา 101 คน ศึกษาตอ 4.94% ไดงานทํา 77.78%
ไดรับเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ 77.78% (ทําการสํารวจ 3 เดือนหลังจากจบการศึกษา)
- สนับสนุนนิสิตเขาประกวดโครงการ/กิจกรรม ระดับประเทศ มีนิสิตไดรับรางวัลในดาน
วิชาการ 50 คน คิดเปนรอยละ 4.85 ไดแก โครงงานกลาใหมสรางสรรคชุมชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
มหาชน การประกวดผลิตภัณฑอาหารสรางสรรคจากหมากเมา ประกอบสูตรอาหารจากเนื้อ “โคขุนโพนยาง
คํา”
3. การพัฒนานิสิต อยูในเกณฑระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00
- การจัดบริการแกนิสิตและศิษยเกา
- บริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนิสิต (หองปฏิบัติการ)
- บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต (โครงการ 5 ส โครงกาพัฒนาศักยภาพ
ดานคอมพิวเตอร โครงการศึกษาดูงาน เปนตน)
- บริการใหคําปรึกษาแกนิสิต (ตารางเวลาใหคําปรึกษา)
- บริการขอมูลขาวสารตอนิสิตและศิษยเกา (ทุนการศึกษา การหางาน การศึกษาตอ)
- มีการประเมินคุณภาพการใหบริการมาพัฒนาแกนิสิตและศิษยเกา
- มีโครงการพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อพัฒนานิสิต
- มีสโมสรศิษยเกา ทอ. เพื่อมุงเนน ความเคารพ นพนอม สามัคคี มีวินัย
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4. การวิจัย อยูในเกณฑระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.30
y งานวิจัยและงานสรางสรรค
- มีงานวิจัยและงานสรางสรรครวมทั้งสิ้น 29 โครงการ ภายในมหาวิทยาลัย 21 โครงการ
/ ภายนอก 8 โครงการ จํานวนอาจารยทั้งหมด 26 ทาน (ปฏิบัติงานจริง)
- มีเงินสนับสนุนงานวิจัยภายใน 1,120,000 บาท และภายนอก 3,051,333 บาท รวม
4,171,333.00 บาท (160,435.88 บาท/คน)
y การตีพิมพและเผยแพร
- มีงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ 18 ผลงาน เปนระดับชาติ 8 ผลงาน และระดับนานาชาติ
10 ผลงาน
- การใชประโยชนจากงานวิจัยอยางชัดเจน 3 ผลงาน ผลงานที่ไดรับการรับรองจาก
หนวยงาน 1 ผลงาน
y การอางอิง
- ผลงานถูกใชเปนแหลงอางอิง 13 ผลงาน
- อาจารยที่ทําวิจัย 19 ทาน
y การเขารวมประชุมวิชาการและการเผยแพรผลงาน
- อาจารยที่นําเสนอผลงาน 16 ทาน
5. การบริการวิชาการ อยูในเกณฑระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00
- การประกวดนวัตกรรมและการประกอบอาหารจากบัว (2 ธันวาคม 2552)
- การอบรมสัมมนาการเลี้ยงแกะขุน (2 ธันวาคม 2552)
- อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (25-26 กุมภาพันธ 2553)
- อาจารยประจําที่ใหบริการวิชาการ 16 ทาน
- โครงการที่จัดบริการวิชาการ จํานวนโครงการ 21 โครงการ มีการประเมินความพึงพอใจ ครบ
ทุกโครงการ ระดับความพึงพอใจ 4.02 คะแนน
- มีการนําโครงการบริการวิชาการมาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย และการบูรณาการ
ทั้ง 3 ดาน
6. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อยูในเกณฑระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00
- โครงการที่จัดโดยคณะ ทอ. 4 โครงการ ไดแก โครงการรับนองเชิงสรางสรรคสานสัมพันธวิถี
ไทย โครงการเกี่ยวขาวประเพณีสามัคคี นอง-พี ทอ. ครั้งที่ 1 โครงการประกวดไกพื้นเมือง ในงานเกษตรแฟร
นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 โครงการแขงขันฟาดขาวเร็ว ในงานเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5
- โครงการที่จัดรวมกับสวนกลาง 10 โครงการ เชน วันลอยกระทง งานแหพระประทีป
โครงการพิธีไหวครู ประเพณีแหดาวคริสมาสต เปนตน
- กิจกรรมการรดน้ําดําหัวคณบดีคณะ ทอ.
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- โครงการรับนองเชิงสรางสรรคสานสัมพันธวิถีไทย (28 มิถุนายน 2552)
- โครงการเกี่ยวขาวประเพณีสามัคคี นอง-พี ทอ. ครั้งที่ 1 (22 พฤศจิกายน 2552)
- โครงการประกวดไกพื้นเมือง
7. การบริหารจัดการ อยูในเกณฑระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.44
• การบริหารจัดการ
- มีการกําหนดโครงสรางในการบริหาร ระบุหนาที่ของบุคลากรอยางชัดเจน
- มีการกําหนดเปาหมายและแผนงานการดําเนินงานประจําป (ติดตามตรวจสอบ ควบคุม
การดําเนินงาน ประเมินผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหาร)
- สนับสนุนใหบุคลากรเขารวมฝกอบรม สัมมนาตามภาระหนาที่ ความรับผิดชอบ ความ
ถนัด ความสนใจ และตรงตามสายงาน
• โครงการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ประจําป 2552 (15 ธันวาคม 2552)
8. การเงินและงบประมาณ อยูในเกณฑระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.00
- จัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับวิสัยทัศน
- มีระบบ และกลไกในการจัดสรร วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ
- มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ อยูในเกณฑระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย 2.67
โครงการ
- มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
- ใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต
- จัดทําโครงการรางวัลคุณภาพ (การนํา PDCA ไปใชในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม)สําหรับ
นิสิตและบุคลากร
เปาหมายการดําเนินงานในป 2553
1. หลักสูตร : มีหลักสูตรระดับปริญญาโท (ทรัพยากรเกษตร) หลักสูตรระดับปริญญาตรี
- อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
- ทรัพยากรเกษตรและการจัดการ
2. การขอตําแหนงทางวิชาการ
3. Publication
4. การเพิ่มสัดสวนอาจารยระดับปริญญาเอก
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คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
การนําเสนอผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดรับเกียรติจาก
รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท คณบดีคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรและ อาจารย ดร.ศมณพร สุทธิบาก
ผูชวยคณบดีฝายประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ การดําเนินงานของคณะ วว.
สรุปไดดังนี้
ประวัติ
จั ด ตั้ ง เป น คณะอย า งเป น ทางการ เมื่ อ วั น ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2543 ตามประกาศสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2543 เรื่อง จัดตั้งคณะ สํานัก และสํานักงาน
วิทยาเขตที่จังหวัดสกลนคร
วิสัยทัศน
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มุงมั่นพัฒนา
องคกรภายใตแนวคิด คุณธรรม นําความรู สูความเปนเลิศทางวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน
และความสุขทั้งตอภูมิภาคและประเทศที่ยั่งยืน
ปรัชญา
มุงมั่น พัฒนา ความเปนผูนําองคกรภายใตแนวคิด คุณธรรม นําความรู สูความเปนเลิศทางวิชาการ
และเทคโนโลยี เพื่อประโยชนและความสุขทั้งตอภูมิภาคและประเทศที่ยั่งยืน
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
สรางและบูรณาการองคความรู ใหสอดคลองกับความตองการของภูมิภาคและประเทศ ดวยระบบ
การศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
วัตถุประสงค
1) พัฒนามาตรฐานการศึกษาโดยมีเปาหมายผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งประกอบไปดวย
ลักษณะเดนใน 6 - e ไดแก
y Ethics ตองมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
y Emotion quotient ตองสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
y Education มีความรูดานวิชาการอยางถองแท
y Engineering มีทักษะทางวิชาชีพ สามารถปฏิบัติไดจริง
y Electronics สามารถใชคอมพิวเตอรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานไดเปน
อยางดี
y English มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่สามารถใชสื่อสารในการปฏิบัติงานได
2) พัฒนาการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรภายใน
องคกร
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3) สรางและบูรณาการองคความรู เพื่อพัฒนาชุมชนและภูมิภาคใหมีความยั่งยืน
4) สรางงานวิจัยดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ที่สอดคลองตอความตองการ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ
5) เสริมสรางเครือขายวิจัยใหเขมแข็ง ทั้งในและตางประเทศ โดยสรางกลไกสนับสนุนงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพ
พันธกิจ
1) ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรที่มีคุณภาพ มีทักษะและความรูที่ไดมาตรฐาน สามารถครองตน
อยางมีคุณธรรมและเปนผูนําสังคมได
2) พัฒนางานวิจัย บูรณาการองคความรูเพื่อประโยชนของภูมิภาคและประเทศไทย
3) บริการวิชาการ เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ถายโอนองคความรูกับสาธารณะ เพื่อชวยพัฒนาภูมิภาคและ
ประเทศไทย
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคและประเทศไทย
แนวทางบริหารจัดการ
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา นําพาองคกรสูความสําเร็จ
คําขวัญ
เชื่อมั่น บากบั่น ทันความคิด กําลังดี มีวิชา
นโยบาย
1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความรู ความชํานาญ โดยการปลูกฝงแนวคิด การทําความดี เพื่อ
ความดี การทําหนาที่เพื่อหนาที่ มีความสามัคคี และมีความสุขในการทํางาน
2) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการใหมีความรู ความชํานาญ
เฉพาะทาง
3) พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีมาตรฐานและทันสมัยเปนที่ตองการของสังคม โดยมุงเนน
นิสิตเปนศูนยกลาง และเนนความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต
4) วางระบบ กําหนดทิศทางงานวิจัยและผลิตงานวิจัยของคณะเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ภูมิภาคและประเทศ
5) เสริมสรางเครือขายวิจัยทั้งในและตางประเทศใหเขมแข็ง โดยสรางกลไกสนับสนุนงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
6) สืบสานนโยบายการพัฒนานิสิตที่มุงเนนคุณธรรมนําความรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
7) ส ง เสริ ม กิ จ กรรมเน น การทํ า งานเป น ที ม ทั้ ง ในด า นวิ ช าการ กี ฬ า บํ า เพ็ ญ ประโยชน และ
ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงใหบัณฑิตมีความรักความภูมิใจในสถาบัน
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8) วางระบบ กําหนดทิศทางงานวิจัยและผลิตงานวิจัยของคณะ เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของภูมิภาคและประเทศ
9) เสริมสรางเครือขายวิจัยทั้งในและตางประเทศใหเขมแข็ง โดยสรางกลไกสนับสนุนงานวิจัยใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
10) สืบสานนโยบายการพัฒนานิสิตที่มุงเนนคุณธรรมนําความรู มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมี
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
11) ส ง เสริ ม กิ จ กรรมเน น การทํ า งานเป น ที ม ทั้ ง ในด า นวิ ช าการ กี ฬ า บํ า เพ็ ญ ประโยชน และ
ศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงใหบัณฑิตมีความรักความภูมิใจในสถาบัน
12) สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสรางเสริม
ความมีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
13) บริหารจัดการองคกรเชิงรุก พัฒนาระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัว
โดยสรางระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน
14) ปรับปรุงโครงสรางและการจัดการ เพื่อรองรับการขยายตัวของสาขาวิชาและคณะ
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1: ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพิเศษ ซึ่งประกอบไปดวยลักษณะเดนใน 6-e
 กลยุทธที่ 1.1 พัฒนากลไกเชิงรุก เพื่อใหไดนักเรียนที่มีศักยภาพ
 กลยุทธที่ 1.2 ผลักดันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ e-learning
 กลยุทธที่ 1.3 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน (Hardware Software & Peopleware)
 กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาระบบการจัดการองคความรูผานระบบ ICT
 กลยุทธที่ 1.5 สรางบัณฑิตใหคุณภาพดานวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม
 กลยุทธที่ 1.6 เตรียมความพรอมกาวสูวิศวกรมืออาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2: มีการพัฒนาการบริหารและการจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยเนนการมีสวนรวม
ของบุคลากรภายในองคกร
 กลยุทธที่ 2.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
 กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาระบบงานประกันคุณภาพ
 กลยุทธที่ 2.3 สรางกระบวนการบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน
 กลยุทธที่ 2.4 พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน (MIS)
 กลยุทธที่ 2.5 ปรับปรุงองคกรเพื่อรองรับการขยายตัวของคณะและสาขาวิชา
 กลยุทธที่ 2.6 พัฒนาระบบ E-office
 กลยุทธที่ 2.7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรางแรงจูงใจและความกาวหนาใน
หนาที่ของบุคลากรทุกระดับ (Career Path)
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ยุทธศาสตรที่ 3: สรางและบูรณาการองคความรู เพื่อพัฒนาชุมชนและภูมิภาคใหมีความยั่งยืน
 กลยุทธที่ 3.1 ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่เปดสอน
 กลยุทธที่ 3.2 เปดหลักสูตรภาคพิเศษและหลักสูตรระยะสั้น
 กลยุทธที่ 3.3 สรางหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท
 กลยุทธที่ 3.4 สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา
 กลยุทธที่ 3.5 สนับสนุนการใหบริการทางวิชาการตรงตามความตองการของสังคม
ยุทธศาสตรที่ 4: สรางงานวิจัยดานวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี ที่สอดคลองตอ
ความตองการของภูมิภาคและประเทศ
 กลยุทธที่ 4.1 วิจัยสถาบันเพื่อสํารวจประสิทธิผลและความตองการบัณฑิต
 กลยุทธที่ 4.2 สรางแรงจูงใจแกอาจารยในการพัฒนาการเรียน การสอนและงานวิจัย
ยุทธศาสตรที่ 5: เสริมสรางเครือขายวิจัยใหเขมแข็ง ทั้งในและตางประเทศ โดยสรางกลไกสนับสนุน
งานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ
 กลยุทธที่ 5.1 สรางกลุมวิจัยเชิงบูรณาการเฉพาะดาน (I-SRG)
 กลยุทธที่ 5.2 สรางหนวยวิจัยเฉพาะดาน (SRU) และสรางเครือขายงานวิจัย
หลักสูตรที่เปดสอน
ปการศึกษา
หลักสูตร
ภาคปกติ
สําหรับนิสิตที่เขาศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ป 2543 - 2545
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา
 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรใหม
 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีประยุกต (เปดทําการสอน พ.ศ. 2553)
เริ่มปการศึกษา 2553
ภาคพิเศษ
สําหรับปการศึกษา 2550  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
สําหรับปการศึกษา 2551  โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและสิง่ แวดลอม
 โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ภาคพิเศษ) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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จํานวนบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2552 รวมทั้งสิ้น
101 คน
จํานวนบุคลากรทั้งหมด(คน)
รวม
ขา
พนักงานเงิน
พนักงาน
พนักงาน
สาขาวิชา
ลูกจาง
ราชการ งบประมาณ
ราชการ
เงินรายได
ก
ก ข ค ก ข ค ก ข ค ข ค
วิศวกรรมเครือ่ งก
0
13 1 2 0 0 0 0 0
1
0
0
17
ลและการผลิต
วิศวกรรมไฟฟา
0
11 2 2 0 0 0 0 0
0
0
0
15
และคอมพิวเตอร
วิศวกรรมโยธา
1
14 2 1 0 0 1 0 1
0
1
1
22
และสิ่งแวดลอม
วิทยาศาสตร
0
17 4 1 0 0 0 0 1
0
0
0
23
เทคโนโลยี
0
13 2 0 0 0 0 0 0
0
0
0
15
สารสนเทศ
หนวย
ประสานงาน
0
0 0 2 0 0 1 0 1
2
0
1
9
คณะฯ
1
68 13 8 0 0 2 0 3
3
1
2
รวม
101
1
89
2
6
3
จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ
ปการศึกษา 2550
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
55
ระดับปริญญาเอก
6
รวม
61

ปการศึกษา 2551
56
9
65

ปการศึกษา 2552
59
10
69

จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ จําแนกตามสาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 27 คน
สาขาวิชา
ขาราชการ พนักงานงบประมาณ พนักงานเงินรายได
วิศวกรรมเครือ่ งกลและการผลิต
4
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
1
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
1
7
1
วิทยาศาสตร
3
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สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยประสานงานคณะฯ
รวม

ขาราชการ
1

พนักงานงบประมาณ
5
1
21

พนักงานเงินรายได
1

จํานวนนิสิตคงเหลือปจจุบัน
- ภาคปกติรวมทั้งสิ้น 1,384 คน
- ภาคพิเศษรวมทั้งสิ้น 288 คน
จํานวนนิสิตใหมปการศึกษา 2553 จําแนกตามประเภทการรับเขา
สาขาวิชา
รับตรง admission รับจากพน
สภาพ
วิศวกรรมเครือ่ งกลและการผลิต
27
10
9
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
68
23
10
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
46
24
4
เทคโนโลยีสารสนเทศ
40
14
1
เคมีประยุกต
14
6
สาธารณสุขศาสตร
137
21
รวม
332
98
24
จํานวนบัณฑิตจําแนกตามปการศึกษา
สาขาวิชา
2546
วิศวกรรมเครือ่ งกลและการผลิต
12
วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
9
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
13
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
34

2547
32
22
28
82

2548
45
58
47
151

2549
56
72
42
170

รับเพิ่มเติม รวม
20
27
9
56
2550
66
48
43
46
203

2551
48
64
44
71
227

66
101
74
82
29
158
510
รวม
259
273
217
117
866

การไดงานทําของบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตรมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 จํานวน 208
คน บัณฑิตที่ตองการศึกษาตอ จํานวน 7 คน มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 148 คน
2552
ปการศึกษา
2551
รอยละการไดงานทําของบัณฑิต

83.71%
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82.68%

งบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจริง ปงบประมาณ 2552
เงินแผนดิน
เงินรายได
รวมทั้งสิ้น
4,363,400.00
17,860,000.00
22,223,400.00
งบประมาณ 2552 แยกตามรายการหมวด
รายการ
เงินแผนดิน
1.งบบุคลากร
2.งบดําเนินการ
3, 853,400.00
3.งบลงทุน
510,000.00
4.งบอุดหนุน
5.งบรายจายอื่น
รวม
4,363,400.00
400

เงินรายได
9,250,000.00
6,500,000.00
780,000.00
1,330,000.00
17,860,000.00

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2552
• ผลการประเมินตนเองปการศึกษา 2550-2552
องคประกอบที่
คาเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวม
ป 50
ป 51
ป 52
(กรรมการ) (กรรมการ)
(ตนเอง)
เต็ม 3
เต็ม 5
เต็ม 5
คะแนน
คะแนน
คะแนน
1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
4.67
5.00
3.00
แผนงาน
2 การเรียนการสอน
2.71
3.00
2.07
3 การพัฒนานิสิต
5.00
3.00
3.00
4 การวิจยั
4.13
4.25
2.10
5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
4.60
4.67
3.00
6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
5.00
5.00
3.00
7 การบริหารและจัดการ
3.88
4.13
3.00
8 การเงินและงบประมาณ
3.50
5.00
3.00
9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
4.00
5.00
3.00
ภายใน
รวม
3.70
3.86
2.56
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การแปล
ความหมาย

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

• ดานการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร ภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน 8 หลักสูตร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
- หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาเคมีประยุกต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (ภาคพิเศษ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม (ภาคพิเศษ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(ภาคพิเศษ)
จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
- อาจารยประจําทั้งหมด 69 คน
- จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาทั้งหมด 1,672 คน ภาคปกติ 1,384 คน ภาคพิเศษ 288 คน
- จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา คือ 1:24.23
กระบวนการเรียนการสอน
- การปรั บ พื้ น ฐานความรู นั ก เรี ย นเพื่ อ เตรี ย มความพร อ มก อ นเป น นิ สิ ต ของคณะ ได แ ก
โครงการปรับพื้นฐานความรูเพื่อเตรียมความพรอมศึกษาตอระดับอุดมศึกษา 53 ระหวางวันที่ 24- 31
พฤษภาคม 2553 ณ มก.ฉกส.
- จัดการเรียนการสอนโดย “เนนผูเรียนเปนสําคัญ”
- มีการประเมินผลการสอนของอาจารย โดยนิสิตทุกรายวิชา เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุง
การเรียนการสอน
- ใชการเรียนการสอนระบบออนไลนเพื่อสนับสนุนการเรียนรูในหองเรียน
- ความภาคภูมิดานการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิต ไดแก อาจารยนุจรินทร ศิริวาลย
สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายวิชาการ ดานการเรียนการสอน ประจําป 2552
จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเขารับรางวัลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552
- คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ ตอ FTES ป
การศึกษา 2551 จํานวน 2,638.37 บาท/คน ปการศึกษา 2552 จํานวน 2488.97 บาท/คน
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน
- หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐาน
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- หองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร

- หองปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม

- หองปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

- หองปฏิบัติการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ดานการบริการวิชาการ
- โครงการบริการวิชาการ ทั้งหมด 35 โครงการ
- มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
จํานวน 24 โครงการ
- มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการวิจัย จํานวน 6
โครงการ
- มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการ/วิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน
และการวิจัย จํานวน 24 โครงการ
- มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน กับการวิจัยและการบริการวิชาการ/วิชาชีพ จํานวน
6 โครงการ
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- โครงการบริการวิชาการที่มีความรวมมือกับภายนอก เชน การลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ณ หองระพี สาคริก อาคาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมทางหลวง โดย สํานัก
ทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วัน
อังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 โครงการหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรพื้นฐานเคลื่อนที่ วันที่ 17 ม.ค.-27 ก.พ.
2553 ณ โรงเรียนสกลพัฒนาศึกษาและโรงเรียนสวางแดนดิน โครงการอบรมการจัดตั้งธนาคารขยะโรงเรียน
และชุมชนในเขตเทศบาลตําบลเชียงเครือ โครงการอบรมการตรวจสอบอาคารและการปองกันอัคคีภัย วันที่
22 กันยายน 2552 ณ หองระพีสาคริก โครงการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการพัฒนาชุมชนและสหกรณ
วันที่ 5-7 กันยายน 2552
• ดานการวิจัย
- ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสาร จํานวน 32 ผลงาน
- ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
จํ า นวน 2 ผลงาน ได แ ก เครื่ อ งคั ด แยกเมล็ ด พั น ธุ ถั่ ว ฮามาต า แบบตาข า ยทรงกระบอก โดย อาจารย
ประภากรณ แสงวิจิตร คอนกรีตพรุนและกรรมวิธีปรับปรุงความแข็งแรงของคอนกรีตพรุน โดย อาจารย ดร.
ถนัดกิจ ชารีรัตน (อยูในระหวางการพิจารณาตัดสิน)
- ผลงานเดนดานงานวิจัย โดย รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท และ อ.ดร.ถนัดกิจ ชาลีรัตน ไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงาน Eco-Concrete ในการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑเชิงนิเวศ
เศรษฐกิจแหงประเทศไทย (Eco-Design 2009) ไดรับการจัดหมวดในรางวัลเดน มก. ประจําป 2552 และเขา
รับรางวัลเชิดชูเกียรติในวันที่ 19 มกราคม 2553
- โครงการที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน
6 โครงการ ไดแก
1) การสังเคราะหและศึกษาคุณสมบัติทางไดอิเล็กตริกของเซรามิกส CaCu3Ti4O12 ที่
เตรียมโดยวิธีไฮโดเทอรมอลแบบใหม 480,000 บาท โดย อ.ดร.ชิวาลรัตน มาสิงบุญ
2) การวางระบบทอสําหรับงานทางเดินเทาหรือฟุตบาธคอนกรีตพรุน 95,000 บาท โดย อ.
ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน ระบบฝาทอระบายน้ําคอนกรีตพรุนในชุมชนเมือง 95,000 บาท โดย อ.ดร.ถนัดกิจ ชารี
รัตน
3) การปรับปรุงเสถียรภาพคลองชลประทานเพื่อรองรับแฟนพื้นคอนกรีตพรุน 100,000
บาท โดย อ.ดร.ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ 95,000 บาท
4) กําลังยึดหนวงระหวางเหล็กเสริมที่ใชกาวอีพอกซียึดกับคอนกรีตหลังถูกไฟไหม 95,000
บาท โดย อ.ดร.วัจนวงค กรีพละ
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5) การประยุกตใชเถาชานออยและเถาลอยกับบล็อกประสานดินซีเมนต 95,000 บาท โดย
อ.ดร.วัจนวงค กรีพละ
• ดานสงเสริมและพัฒนานิสิต
 มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนานิสิต
- โครงการตรวจเยี่ยมนิสิตฝกงานภาคฤดูรอน2553 วันที่ 2-4 พ.ค.2553
- กิจกรรม Home Room
- กิจกรรมคายนนทรีบําเพ็ญ วันที่ 15-17 มกราคม 2553 ต.โคกกอง อ.เมือง จ.สกลนคร
- กิจกรรมคายผูนําไอที ครั้งที่ 5 ณ วัดปาสวนกลวย วันที่ 9-10 มกราคม 2553
 สงเสริมใหนิสิตเขารวมการประกวดแขงขันระดับตางๆ ไดแก
- โครงการประกวดโครงงานวิศวกรรม/ปญหาพิเศษ
- เปนเจาภาพจัดการแขงขัน Asian Bridge Competition 2010
- โครงการเขารวมการแขงขันรถประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงในระดับนานาชาติ
- นิ สิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ส ารสนเทศคว า รางวั ล อั น ดั บ 1, 2 การประกวดเว็ บ ไซต
เทิดพระเกียรติฯ 26 มิ.ย.2553 ณ จังหวัดทหารบก จ.สกลนคร
- รวมแขงขันการเขียนโปรแกรม พีเอชพี
- การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (National Software ContestNSC) แขงขันวันที่ 11 มกราคม 53
• ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่คณะฯ เขาไปมีสวนรวม และดําเนินโครงการ/
กิจกรรม จํานวน 38 โครงการ/กิจกรรม เชน
- โครงการเกษตรแฟรนนทรีอีสาน ครั้งที่ 5
- โครงการรวมน้ําใจไทยสกลและงานกาชาด ประจําป 2553
- โครงการเขารวมงานประเพณีแขงเรือยาวชิงถวยพระราชทานและประเพณีออกพรรษา
แหปราสาทผึ้ง ประจําป 2552
- โครงการเขารวมประเพณีแหดาวคริสมาสต ประจําป ค.ศ.2009
- โครงการเขารวมสัปดาหวันวิสาขบูชา ประจําป 2552
- โครงการธรรมสัญจร วัดปาหนองไผ วันที่ 4-5 กันยายน 2552
- งานทําบุญตักบาตรและพิธีถวายสัตยปฏิญาณตน วันที่ 3 ธันวาคม 2552
- กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลก วันที่ 9 มิถุนายน 2552
- โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหวางวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2553

78

 รางวั ล ด า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดย รศ.ดร.ศุ ภ กิ จ นนทนานั น ทร คณบดี ค ณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร ไดรับรางวัลบุคลากรดีเดนสายวิชาการ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจําป 2552 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งเขารับรวงวัลเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552
• ดานการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในงานประกันคุณภาพ วันที่ 27 พฤษภาคม 2553
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทําแผนบริหารความเสี่ยง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
- โครงการรักษาอัตราการคงอยูของนิสิตชั้นปที่ 1 คณะวิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร
- โครงการสรางเครือขายในงานประกันคุณภาพตอสโมสรนิสิต ทั้ง 3 คณะ วันที่ 3 กุมภาพันธ
2552
- โครงการตรวจประกันคุณภาพระดับสาขาวิชา วันที่ 20 เมษายน 2552 โดยมีผูชวยคณบดี
ฝายประกันคุณภาพ เปนผูกํากับดูแล และทุกคนใหความรวมมือ
- มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่อง การจัดกิจกรรม Home Room ซึ่งกิจกรรมนี้คณะไดขอความรวมมือ
ใหทุกสาขาวิชาในคณะจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ซึ่งไดรับความรวมมือจากระดับสาขาวิชาเปนอยางดี บางสาขาวิชา
จะจัดกิจกรรมเดือนละ 1 - 2 ครั้ง หรือบางสาขาวิชาจัดกิจกรรมเทอมละ 1 ครั้ง เพื่อใหนิสิตไดเขาพบอาจารย
ที่ปรึกษาและปรึกษาปญหาอุปสรรคตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว การเรียน หรืออื่นๆ นอกจากนี้ กิจกรรม
Home Room ยังเปนชองทางที่คณะใชในการประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสาร ทุนการศึกษา กิจกรรม/
โครงการ และประกาศตางๆของคณะ/สาขาวิชาตางๆ ที่ดีมาก เพราะนิสิตสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร
ตางๆ และยังไดปรึกษาปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และนําปญหาตางๆเหลานั้นไปหาทางแกไขรวมกันกับทั้ง
อาจารยที่ปรึกษา รวมไปถึงผูบริหารขั้นสูงดวย การประชาสัมพันธกิจกรรม Home Room ผานทางหนา
เว็ บ ไซต ข องสาขาวิ ช าที่ จั ดกิ จ กรรมและติด ประกาศที่ บอร ดประชาสั ม พัน ธ ใหนิ สิตรั บ ทราบและเข า ร ว ม
กิจกรรม
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
การนําเสนอผลการดําเนินงานภาพรวมของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ไดรับเกียรติจาก
อาจารยอรอุมา แตปรเมศามัย ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ การดําเนินงานของคณะศิลปศาสตรและวิทยาการ
จัดการ สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร เปนศูนยกลางองคความรูทางดานศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ การวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
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พันธกิจ
สรางและพัฒนาองคความรูทางดานศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ถายทอดความรู งานวิจัย ทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดานผูสอน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การสรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สอดคลองกับทรัพยากรและวัฒนธรรม
ทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนารูปแบบในการบริการวิชาการใหเหมาะสมกับทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสืบสานและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพการศึกษา.
จํานวนบุคลากร
ในปการศึกษา 2552 มีบุคลากรทั้งหมด 62 คน แบงเปนพนักงานสาย ก คือ สายอาจารย จํานวน
52 คน และพนั ก งานสาย ข, ค คื อ สายสนั บ สนุ น จํ า นวน 8 คน นอกจากนี้ ยั ง มี ลู ก จ า งชั่ ว คราวชาว
ตางประเทศ จํานวน 2 คน
จํานวนบุคลากร (รวมทั้งสายอาจารย และสายสนับสนุน) จําแนกตามวุฒิการศึกษา
ในปการศึกษา 2552 มีบุคลากรทั้งหมด 62 คน แบงเปนคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 9 คน คิดเปนรอย
ละ 15 ระดับปริญญาโท 51 คน คิดเปนรอยละ 82 และระดับปริญญาเอก 2 คน คิดเปนรอยละ 3
จํานวนอาจารย จําแนกตามกลุมวิชา (ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553)
สาขาวิชา
จํานวน
(คน)
การบัญชี
6
การจัดการ
9
การตลาด
5
การจัดการโรงแรมและทองเที่ยว
4
สังคมศาสตร
7
พลศึกษาและวิทยาศาสตรการกีฬา
6
เศรษฐศาสตรทรัพยากรและการเงิน
5
ภาษา
12
รวม
54
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จํานวนนิสิต
- จํานวนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ป 1 รุน 8 จํานวน 47
คน ป 2 รุน 7 จํานวน 28 คน
- จํานวนนิสิตที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี แบงเปน สาขาการจัดการ 399 คน สาขาการ
บัญชี 365 คน สาขาการตลาด 283 คน สาขาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว 328 คน
จํานวนผูสําเร็จการศึกษา
- จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในปการศึกษา 2552 มี 2 รุน
ไดแก รุน 6 จํานวน 13 คน และรุน 7 จํานวน 23 คน
จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา จําแนกตามปการศึกษา
- กลุมวิชาการจัดการ (ผลิตบัณฑิตตั้งแตป 2546 – 2552)
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- กลุมวิชาการบัญชี (ผลิตบัณฑิตตั้งแตป 2546 – 2552)
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- กลุมวิชาการตลาด (ผลิตบัณฑิตตั้งแตป 2550 – 2552)
76
80

60

70
60
50
40

22

30
20
10
0
ป 2550

ป 2551

ป 2552

81

ป 2552

า

- กลุมวิชาการจัดการโรงแรมและการทองเที่ยว (ผลิตบัณฑิตตั้งแตป 2550 – 2552)
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- จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในแตละสาขาวิชาในปการศึกษา 2551
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ผลการดําเนินงานตามรายองคประกอบ ปการศึกษา 2550 - 2552
องคประกอบ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน
องคประกอบที่ 2 การ
เรียนการสอน
องคประกอบที่ 3 การ
พัฒนานิสิต
องคประกอบที่ 4 การวิจัย
องคประกอบที่ 5 การ
บริการทางวิชาการแก
สังคม
องคประกอบที่ 6 การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ปการศึกษา 2550
คะแนน
การแปล
ความหมาย
4.67
ดีเยี่ยม

ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2552
คะแนน
การแปล คะแนน
การแปล
ความหมาย
ความหมาย
5.00
ดีเยี่ยม
3.00
ดีเยี่ยม

2.80

ปานกลาง

2.36

ควรปรับปรุง

2.29

ดี

5.00

ดีเยี่ยม

3.67

ดี

3.00

ดีเยี่ยม

2.88
4.40

ปานกลาง
ดี

1.75
2.67

ควรปรับปรุง
ปานกลาง

1.70
2.40

พอใช
ดี

5.00

ดีเยี่ยม

2.00

ควรปรับปรุง

3.00

ดีเยี่ยม
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องคประกอบ

องคประกอบที่ 7 การ
บริหารจัดการ
องคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ
องคประกอบที่ 9 การ
ประกันคุณภาพ
รวม

ปการศึกษา 2550
คะแนน
การแปล
ความหมาย
3.50
ดี

ปการศึกษา 2551
ปการศึกษา 2552
คะแนน
การแปล คะแนน
การแปล
ความหมาย
ความหมาย
2.50
ปานกลาง
2.67
ดีเยี่ยม

3.00

ปานกลาง

5.00

ดีเยี่ยม

3.00

ดีเยี่ยม

5.00

ดีเยี่ยม

3.00

ปานกลาง

2.33

ดี

3.43

ปานกลาง

2.60

ปานกลาง

2.38

ดี

แนวทางปฏิบัติที่ดี
องคประกอบที่ 3 ระบบอาจารยที่ปรึกษา
1. มีการแตงตั้งระบบอาจารยที่ปรึกษา ทําหนาที่ชวยเหลือ ดูแลใหคําปรึกษาแกนิสิตในที่ปรึกษา
2. มีการจัดเตรียมขอมูลดานตางๆ และเครื่องมือที่ใชในการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา ไดแก
คูมืออาจารยที่ปรึกษาคณะศว. คูมือหลักสูตรสําหรับนิสิต ขอบังคับวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 แบบฟอรมบันทึกผลการเรียน ระเบียนรายชื่อนิสิตในที่ปรึกษา และระเบียบการตางๆ ที่เกี่ยวของไวใน
แฟมระเบียนสะสม
3. มีการประสานงานใหความรวมมือและชวยแกปญหาแกอาจารยที่ปรึกษา เชน การใชบันทึกแจง
เวียนถึงอาจารยที่ปรึกษาตางๆ ในกรณีที่เกี่ยวของหรือตองการใหอาจารยที่ปรึกษาทราบและประชาสัมพันธ
แกนิสิต การจัดโครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนิสิต
4. มีการประเมินผลระบบอาจารยที่ปรึกษา และการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาทุกป โดยจัด
โครงการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตที่มีตออาจารยที่ปรึกษาคณะ ศว.
5. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง โดยมีการนําผลการประเมินมาจัดประชุมสัมมนาอาจารยที่
ปรึกษามาปรับปรุงพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาใหดียิ่งขึ้นตอไป
แบบฟอรมที่ใชในระบบอาจารยที่ปรึกษา
1. Fam.adv.01 (ขอมูลสวนตัว) fam.adv.01.doc
2. Fam.adv.02 (แบบบันทึกการใหคําปรึกษาแกนิสิตในความดูแล) fam.adv.02.doc
3. Fam.adv.03 (แบบรายงานผลการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษา) fam.adv.03.doc
4. Fam.adv.04 (แบบประเมินตนเองของนิสิต) fam.adv.04.doc
5. Fam.adv.05 (แบบบันทึกผลการเรียน) fam.adv.05.xls
6. Fam.adv.06 (ใบบันทึกผลการเรียน) fam.adv.06.xls
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โครงการกิจกรรมเดน
- โครงการอาจารยที่ปรึกษาพบนิสิต
- โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสาขาวิชา ปการศึกษา 2552 (เมื่อวันที่ 25
พฤษภาคม 2553)
- โครงการประชุมประชาพิจารณ รางแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (พ.ศ.2551-2555 ) ครั้งที่ 2 (เมื่อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2552)
- โครงการศึกษาดูงานและสัมมาทิฐิคณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ ประจําปงบประมาณ
2552 ณ หาดแมรําพึง จ.ระยอง และศูนยการเรียนรูเขาหินซอน (อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) จ.ฉะเชิงเทรา
ระหวางวันที่ 22 - 25 พฤษภาคม 2552
- โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการองคความรูดานงานวิจัยและสื่อสิ่งพิมพ” เมื่อวันที่ 19
มิถุนายน 2552 โดยวิทยากรที่ปรึกษาคณะ ไดแก ดร.กนิษฐา กาญจนจารี และ ดร.มาลี สุวรรณอัตถ
- โครงการมุมพักผอนสําหรับการเรียนรู LAMS.Edutainment Conner ณ ชั้น 3 อาคาร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- โครงการจัดตั้งชมรมศิษยเกาคณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ (จัดกิจกรรมแขงขันโบวลิ่ง
ณ เมเจอรโบวฮิต สาขารัชโยธิน กรุงเทพฯ) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2553
- โครงการคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ กับการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมในพิธีไหวครู
ครอบครู ดนตรีไทยและนาฏศิลป เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ 2553
- โครงการ ศว. พุทธธรรมสัญจร ประจําปการศึกษา 2552 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30
สิงหาคม 2553 และ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553
- โครงการสงนิสิตเขารวมแขงขันทางวิชาการ อาทิ โครงการ RD-Camp / โครงการ CSR
Compettition/โครงการประกวดแผนธุรกิจตอน งานเขา...OTOP เปนตน
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
การนําเสนอผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไดรับเกียรติจาก นางสาวพัชราภรณ ลันศรี หัวหนาฝายบริหาร ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ การบริหารงานภายใน
ของสํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน
สํานักงานวิทยาเขตเปนหนวยงานสนับสนุนภารกิจของวิทยาเขตบริหารระดับมาตรฐาน บริการอยาง
มืออาชีพ
พันธกิจ
• สนับสนุนภารกิจดานการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานิสติ ใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม
สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและเปนทีพ่ ึงพอใจของสังคม
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• สนับสนุนภารกิจดานการวิจยั และการบริการวิชาการของวิทยาเขตใหบรรลุวัตถุประสงค
ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย
• สงเสริมและสนับสนุนการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
• เปนแหลงรวบรวมขอมูลพืน้ ฐานเพื่อการบริหารและเผยแพรขาวสารของวิทยาเขตฯ
• บริหารองคกรดวยหลักธรรมาภิบาล
สรุปผลการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552
องคประกอบ

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน
องคประกอบที่ 2 ภารกิจ
หลัก
องคประกอบที่ 3 การ
บริหารและจัดการ
องคประกอบที่ 4 การเงิน
และงบประมาณ
องคประกอบที่ 5 ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ
องคประกอบที่ 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน
ภาพรวมตัวบงชี้สถาบัน
ความหมายผลประเมิน

คะแนนประเมินเฉลี่ย
ผลประเมิน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลผลิต
รวม
หนวย กรรม หนวย กรรม หนวย กรรม หนวย กรรม หนวย กรรม
งาน การ งาน การ งาน การ งาน การ งาน การ
3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.50 ดีมาก ดี

3.00

3.00

2.83

2.33

3.00

2.00

2.88

2.25 ดีมาก พอใช

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00 ดีมาก ดีมาก

3.00

2.00

3.00

3.00

3.00

2.33 ดีมาก

ดี

3.00

3.00

3.00

2.00

3.00

2.50 ดีมาก

ดี

3.00

1.00

3.00

3.00

3.00

2.33 ดีมาก

ดี

3.00 3.00 2.94 2.44 3.00 2.67 2.98 2.54
ดีมาก ดีมาก ดีมกา ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

ผลงานเสนอเขารวมประกวดรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรมดานตาง ๆ
• ศูนยบริการรวม มก.ฉกส. (CSC SERVICE LINK)
ความเปนมา/หลักการ
รวมบริการ ประสานภารกิจ ลดขั้นตอนและความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน ประหยัด คุมคาและ
เกิดประโยชนสูงสุด เพื่อเอื้อประโยชนตอการดําเนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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ปจจัยนําเขา (Input)
งบประมาณที่สํานักงานวิทยาเขตไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวน 50,000 บาท อัตรากําลัง
ประจํา จํานวน 2 อัตรา สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดแก น้ําดื่ม (น้ํารอน-น้ําเย็น) หนังสือพิมพ นิตยสาร
โทรทัศน จอพลาสมาเพื่อบริการแจงขาวสารกิจกรรมตาง ๆ เครื่องคอมพิวเตอรพรอมพริ้นเตอร ระบบ
อินเตอรเน็ตไรสาย (Wireless) โทรศัพทภายในและภายนอก ตูรวมแบบฟอรมการใหบริการตาง ๆ
วิธีดําเนินการ
รูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรภายในหนวยงาน สํานักงานวิทยาเขตไดมอบหมายใหทุก
ฝายจัดทําโครงการสัมมาทิฐิขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรในแตละฝายในการกําหนดบริการที่ควรมี
ในศูนยบริการรวม
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow)
ศึกษาหลักการและแนวทาง ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขต จัดทําแบบสํารวจ
ความคิดเห็นของผูรับบริการ จัดทํารายงานผลการสํารวจความคิดเห็น ประชุมบุคลากรสํานัก จัดหาสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ ออกแบบกระบวนการใหบริการ มีการจัดอบรมความรูพื้นฐานใหแกเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงาน นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช จัดทําคูมือ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
(รวม 12 ขั้นตอน)
ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
1. บริการขอมูลขาวสาร
1.1 ขาวสารการจัดประชุม อบรม สัมมนา
1.2 ขาวสารการประกวดราคา/สอบราคา จางเหมา/จัดซื้อ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง
1.3 ขาวสารการรับสมัครงาน
1.4 ขาวสารทางการศึกษา
1.5 ขาวประชาสัมพันธการจัดโครงการ/กิจกรรมของ มก.ฉกส.
2. บริการรับเรื่อง-สงตอ
2.1 รับสมัครผูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา
2.2 ขายแบบหรือซองประกวดราคา/สอบราคาจางเหมา/จัดซื้อวัสดุครุภัณฑที่ดิน สิ่งกอสราง
2.3 รับสมัครงาน
2.4 รับเรื่องราวรองทุกข
2.5 รับใบแจงซอมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค
2.6 รับจองหองพักอุทยานบานเชียงเครือ
2.7 รับจองยานพาหนะ
3. บริการเบ็ดเสร็จ
3.1 บริการรับชําระเงิน
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3.2 บริการอื่นๆ
เทคโนโลยีสารเทศที่นํามาใชในการปฏิบัติงานและการใหบริการของศูนยบริการรวม
มก.ฉกส. (CSC SERVICE LINK)
 ระบบบัญชีสามมิติ
 ระบบคิว
 ระบบทะเบียนรับ-สงเอกสาร
 ระบบการจองหองประชุม
 ระบบ MSN
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)
1. เปนการลดขั้นตอนและรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานแลว ยังมีผลทางบวกตอสํานักงาน
วิทยาเขตและผูรับบริการ
2. สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสํานักงานวิทยาเขตและผูรับบริการ
3. ขยายการบริการที่หลากหลายในเชิงรุกแกผูรับบริการ
4. สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและการใหบริการเพิ่มขึ้น
5. ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการใหบริการ
6. ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานและการใหบริการ
7. สรางภาพลักษณของหนวยงานที่มุงสงเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการใหบริการ
8. สรางการเปนที่ยอมรับของหนวยงานทั้งภายในและภายนอกวิทยาเขตในการเปนหนวยงาน
บริการที่มีศักยภาพ
9. สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ
10. ผูรับบริการไดรับความสะดวกและรวดเร็วในการขอใชบริการ
11. สรางเอกลักษณหรือความแตกตางในการใหบริการเพื่อจูงใจใหผูรับบริการกลับมาใชบริการ
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรในการดําเนินงาน
มีการใชทรัพยากรไดแก งบประมาณ อัตรากําลัง เวลา และสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการ
ดําเนินงานอยางคุมคาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจ รอบ 6 เดือนแรก และรอบ 6 เดือนหลัง ซึ่งมีผลการประเมิน
(ระดับมาก)
ความ พึงพอใจของผูรับบริการโดยเฉลี่ยรวมเทากับ 3.47 (ระดับปานกลาง) และ 3.74
ตามลําดับ
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การเทียบเคียงกับหนวยงานอื่น
การดํ า เนิ น การในลั ก ษณะของศู น ย บ ริ ก ารร ว มในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษายั ง ไม มี ห น ว ยงานใด
ดําเนินการ สํานักงานวิทยาเขตจึงไดศึกษาหลักการและแนวทางในการจัดตั้งศูนยบริการรวมตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริการบริการเพิ่มขึ้น เชน
ระบบการจองหองพักออนไลน ระบบการจองรถออนไลน ระบบการจองหองประชุมออนไลน และระบบการ
ขอใชบริการตางๆ บนเครือขายอินเตอรเน็ต
• การเบิกจายเงินรายไดโดยใชระบบ Cash Management บนเครือขายอินเตอรเน็ต
เนื่องจากเดิมวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ไดใชระบบเช็คในการเบิกจายเงินรายได
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ จึงไดดําเนินการโอนเงินคาใชจายเขาบัญชีผูรับบริการ ซึ่ง
เปนการทําธุรกรรมผานเคานเตอรธนาคาร และเพื่อเปนการลดขั้นตอนการทํางาน ตามพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
หนวยการเงินจึงไดศึกษารูปแบบการใหบริการของธนาคารในระบบ Cash Management ตามคําแนะนําของ
รองศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ สุริยวนากุล
การเขาใชงานระบบCash Management
เปนระบบการเบิกจายผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ
ผูรับบริการ และผูอนุมัติสามารถอนุมัติผานระบบดังกลาวไดทุกแหง แมวา ไมไดประจําอยูท ี่วทิ ยาเขต
สามารถสอบถามสถานะหรือความเคลื่อนไหวของบัญชีไดทุกวันทีม่ กี ารทําธุรกรรมเกิดขึ้น โดยไมจําเปนตอง
รอรายงานสถานะประจําเดือนจากธนาคาร และสามารถพิมพ จัดเก็บรายการที่ทาํ ธุรกรรมเสร็จสิ้นไวเพื่อ
จัดเก็บเปนหลักฐานในการเบิกจายตอไป
การใชงานระบบ Cash Management
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
1. ระบบฐานขอมูลเบิกจายเงินรายได ผูรับบริการกรอกรายละเอียดในแบบฟอรมขอโอนเงิน
ผานธนาคาร พรอมสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ยื่นแบบฟอรมที่งานคลัง และพัสดุเพียง 1 ครั้ง
2. ระบบ Win cash แปลงขอมูลเปน Text File ตาม Product กําหนดวันที่จายเงิน นําขอมูลขึ้น
ระบบ Cash Link
3. ระบบ Cash Link ระบบความปลอดภัยผางทาง Internet นําขอมูลสงใหผูบริหารอนุมัติใน
ระบบ และตรวจสอบรายการที่ทําธุรกรรม
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สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไดรับเกียรติจาก ดร.จิตรา พึ่งพานิช ผูอาํ นวยการสํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร บรรยายใหทราบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในของสํานักวิทยบริการ ฉกส. สรุปดังนี้
วิสัยทัศน
สํานักวิทยบริการเปนหนวยงานหลักในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สนับสนุนให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนวิทยาเขตสารสนเทศชั้นนําใน
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
บุคลากร
สํานักวิทยบริการมีบุคลากรทั้งหมด 41 คน เปนขาราชการบํานาญ จํานวน 1 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ จํานวน 22 คน พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได จํานวน 10 คน พนักงาน
ราชการ จํานวน 7 คน และลูกจางชั่วคราวเงินรายได จํานวน 1 คน
สรุปผลการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2552
องคประกอบ
คะแนนประเมินเฉลี่ย
ผลประเมิน
กระบวนการ ปจจัยนําเขา
ผลผลิต
รวม
หนวย กรรม หนวย กรรม หนวย กรรม หนวย กรรม หนวย กรรม
งาน การ งาน การ งาน การ งาน การ งาน การ
องคประกอบที่ 1
ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงคและ
แผนงาน
องคประกอบที่ 2
ภารกิจหลัก
องคประกอบที่ 3 การ
บริหารและจัดการ
องคประกอบที่ 4
การเงินและ
งบประมาณ
องคประกอบที่ 5
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
องคประกอบที่ 6 การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน

-

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

ดีมาก ดีมาก

-

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

ดีมาก ดีมาก

2.8

2.2

2.5

2.5

2.75

2.38

ดีมาก

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

ดีมาก ดีมาก

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

ดีมาก ดีมาก

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

ดีมาก ดีมาก

3.0

3.0
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ดี

องคประกอบ

ภาพรวมตัวบงชี้
สถาบัน
ความหมายผล
ประเมิน

คะแนนประเมินเฉลี่ย
ผลประเมิน
กระบวนการ ปจจัยนําเขา
ผลผลิต
รวม
หนวย กรรม หนวย กรรม หนวย กรรม หนวย กรรม หนวย กรรม
งาน การ งาน การ งาน การ งาน การ งาน การ
3.0

3.0

2.92

2.67

2.91

2.91

2.92

2.79

ดีมาก ดีมาก ดีมกา ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักวิทยบริการ คือ “แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2552”
ซึ่ ง การจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องหน ว ยงาน มี ก ระบวนการที่ ส นั บ สนุ น ภารกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตามนโยบาย “รวมบริการ ประสาน
ภารกิจ” โดยมีกระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติทางการเงิน 3 ประเด็น คือ กระบวนการจัดทําแผนการเงิน
กระบวนการติดตามตรวจสอบ และการตรวจสอบทางการเงิน ซึ่งมีหลักการที่สําคัญ กระบวนการจัดทําแผน
กระบวนการติดตามและตรวจสอบทางการเงิน ดังนี้
หลักการทีส่ ําคัญของแนวปฏิบัติทางการเงิน
¾ การมีสวนรวมของบุคลากร
¾ ความถูกตองตามระเบียบ
¾ ความคุมคาของการใชจา ย
¾ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
กระบวนการจัดทําแผนทางการเงิน
• การปฏิบัติงานเดือนตุลาคม
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินแผนปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณที่ผานมา เพื่อใหมีการ
ประเมินผลสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการที่ไดวางไว ทบทวน โครงการประจําที่ตองการ
ดําเนินการตอ เพื่อกันวงเงินงบประมาณที่จําเปนตองใชตอเนื่อง
2) จัดทําโครงการตามแผนงานหลัก 2 แผน คือ แผนสนับสนุนพันธกิจของวิทยาเขตฯ และแผน
สนับสนุนพันธกิจของสํานักวิทยบริการ
3) จัดทําโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองพันธกิจ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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4) จัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดลําดับความสําคัญ
• การปฏิบัติงานเดือนพฤศจิกายน
มี ก ารจั ด ทํ า รายงานประจํ า ป ง บประมาณ (โดยคณะทํ า งาน QA) จั ด ทํ า แผนการใช จ า ย
งบประมาณเตรียมการจัดซื้อครุภัณฑงบลงทุน (โดยความพยายามจัดซื้อในครั้งเดียว) และทําการปรับแผน
ครั้งที่ 1 (กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายงานครุภัณฑ)
• การปฏิบัติงานเดือนธันวาคม
ประชุมปรับเปลี่ยนครั้งที่ 2 โครงการบริการวิชาการและโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (กรณี
วิทยาเขตบางเขน ทําการถายทอดตัวบงชี้มาสูหนวยงาน และงบประมาณที่ไดจัดสรรไวแลวตั้งแตเดือน
ตุลาคม ที่ไมสามารถทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายเชิงกาวหนาไดจะปรับเปลี่ยน)
• การปฏิบัติงานเดือนมกราคม
การดําเนินงานขึ้นอยูกับกําหนดการวิทยาเขตบางเขนแจงใหวิทยาเขตอื่นๆการนําสงขอมูลตาม
คํารังรองการปฏิบัติราชการ และประชุมปรับเปลี่ยนครั้งที่ 3 กรณีวิทยาเขตบางเขน กําหนดเปาหมายตามตัว
บงชี้ของแตละหนวยงาน และโครงการ/งบประมาณที่ไดจัดสรรไวแลวตั้งแตเดือนตุลาคม ไมสามารถทําใหการ
ดําเนินงานบรรลุเปาหมายเชิงกาวหนาได จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรอีกครั้ง
กระบวนการติดตามตรวจสอบ
1) ที่ประชุมผูบริหารสํานัก ประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผน ทุกเดือน เดือนละ 1-2 ครั้ง
2) ประชุมติดตามการใชจายงบประมาณเปนรายไตรมาส
3) สิ้นไตรมาสที่ 2 ประเมินกลางแผนปฏิบัติราชการเรงรัดโครงการและปรับแผนงาน
4) สิ้นไตรมาสที่ 3
ประมาณ เดือนมิถุนายน ติดตามเรงรัด ปรับแผนงานและปรับการจัดสรร
งบประมาณ
การตรวจสอบทางดานการเงิน
ลําดับขั้นการมอบอํานาจเพือ่ การตรวจสอบของสํานักวิทยบริการ ฉกส. มีรายละเอียดการดําเนินงาน
ดังนี้
1) การจั ด ซื้ อ ต อ งเป น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก นายกฯ ซึ่ ง เลขานุ ก ารสํ า นั ก ได รั บ มอบหมายเป น
เจาหนาที่พัสดุประจําสํานัก มีหนาที่ตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบ
2) การตรวจสอบความคุมคาของการจัดซื้อครุภัณฑ โดยการมอบอํานาจใหหัวหนาฝายกลั่นกรอง
รายละเอียดการใชงบประมาณเบื้องตน รวมกับผูชวยผูอํานวยการที่กํากับดุแล เลขานุการสํานักตรวจสอบ
ความถูกตองครบถวนเอกสาร
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3) การตรวจสอบการใช จ า ยงบดํ า เนิ น การ โดยการมอบอํ า นาจให หั ว หน า ฝ า ยกลั่ น กรอง
รายละเอียดการใชงบประมาณเบื้องตน เลขานุการสํานักตรวจสอบระเบียบ ลงนามตามลําดับขั้น ผูชวย
ผูอํานวยการ ที่กํากับดูแลกอนเสนอผูอํานวยการอนุมัติ
4) การยืมเงินทดรองราชการ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินของสํานักฯ จะเปนผูดําเนินการเสนอ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การตรวจสอบเอกสารเงินทดรองราชการ
1. แตงตั้งผูตรวจสอบ
2. กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการตรวจเอกสารเงินยืมทดรองราชการ พิจารณาจํานวน
เงินตามโครงการ ตรวจสอบหลักฐานการคืนเงินทดรองราชการ
3. เบิกคาใชจายโครงการ/กิจกรรม หลังจากเสร็จสิ้น ภายใน 1 สัปดาห
4. สรุปโครงการ/กิจกรรมในรูปเลมเพื่อรายงานผลการดําเนินงานปญหา อุปสรรค และเสนอแนวทาง
ปรับปรุงแกไข ภายใน 1 เดือน
5. ติดตามจากการรายงานการประชุมผูบริหารสํานัก
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ไดรับเกียรติจากนายสนธยา ผาลลาพัง ผูชวยผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิม
พระกียรติ จังหวัดสกลนคร บรรยายใหทราบเกี่ยวกับการบริหารงานภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนา ฉกส.
สรุปดังนี้
ความเปนมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ใชชื่อยอวา สวพ. ฉกส. ไดรับ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุงสู
มหาวิทยาลัยวิจัย และเสริมสรางงานวิจัยและบริการวิชาการใหเขมแข็ง
ปณิธาน
สรางงานใหบุคคล สรางคนใหรูงาน ประสานภารกิจอยางโปรงใส พัฒนางานวิจัยใหเขมแข็ง พรอม
เปนแหลงบริการวิชาการ
วิสัยทัศน
เปนสถาบันที่มุงเนนการบริหารงานวิจัย และบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ใหสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
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การดําเนินงาน
¾ พัฒนางานวิจัย
¾ รวมพัฒนาชุมชน
¾ บริหารและพัฒนาพื้นที่ฟารมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
¾ โครงการในอนาคต
พัฒนางานวิจัย
 ป 2550 วิทยาเขตไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนการทําวิจัย 200,000 บาท
 ป 2551 วิทยาเขตไดจัดสรรงบประมาณเงินรายไดสนับสนุนการทําวิจัย 300,000 บาท
 ป 2552 วิทยาเขตมีนโยบายจัดสรรงบประมาณจากเงินรายไดของวิทยาเขต 2 % ในแตละป
โดยป 2552 ไดจัดสรรประมาณทั้งสิ้น 1,600,000 บาท
 ป 2553 ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทําวิจัยทั้งสิ้น 1,750,000 บาท
นอกจากนี้สถาบันยังมีงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรนําเสนอผลงานวิจัย อีกทั้งยังพัฒนาสื่อ เชน
จุลสารและเทคโนโลยีการวิจัย สารคดีวิจัย ผานชองทางตาง ๆ เพื่อถายทอดงานวิจัยสูชุมชนอยางตอเนื่อง
เชน สถานีวิทยุชุมชน มก.ฉกส. คลื่นความถี่ FM. 90.75 เมกกะเฮิรทเปนตนจากการผลักดันเพื่อหา
งบประมาณในการสนับสนุนในการทําวิจัยดังกลาว รวมทั้งการดําเนินงานของสถาบัน สะทอนใหเห็นถึง
ปริมาณงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น
รวมพัฒนาชุมชน
สถาบันไดมีโครงการและกิจกรรมทั้งทางดานการวิจัย และบริการวิชาการ ที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน และภูมิภาค โดยประสานความรวมมือทั้งหนวยงานภายใน ภายนอกวิทยาเขต ภาครัฐ
และเอกชน ในการพัฒนาชุมชนซึ่งจําแนกตามกลุมการพัฒนา ดังนี้
1) การพัฒนา และเสริมสรางผูประกอบการใหม
สถาบันไดรวมมือกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 5 สสว. และจังหวัดสกลนคร พัฒนา
ศักยภาพและบมเพาะผูประกอบการเขตกลุมจังหวัดสนุกใหมีขีดความสามารถในการแขงขันและสามารถ
สงออกได โดยรวมกันพัฒนาผูประกอบการตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน
จังหวัดสกลนคร จํานวน 4 รุน 140 คน
จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 3 รุน 105 คน
จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 2 รุน 70 คน
จังหวัดนครพนม จํานวน 3 รุน 105 คน
2) โครงการเงินสมทบจางที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การบัญชี ระหวางเดือนกรกฎาคม
2552 – มิถุนายน 2553
3) โครงการยกระดับผลิตภาพและประสิทธิภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถอยางมั่นคนและยั่งยืน ระหวางวันที่ 11พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2553
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จังหวัดสกลนคร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดหนองคาย

40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน

4) การพัฒนากลุมผูผลิตชุมชน /ชุมชน
สถาบันไดรวมมือกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
 พัฒนาการแปรรูปผาขาวมาใหมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น ภายใตเครือขายองคความรูสูชุมชน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดสกลนคร ตั้งแตป 2550 ถึงปจจุบัน
 พัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานหนองเบ็น และบานโนนประดู ใหเปนศูนยเรียนรูตัวอยาง
ของจังหวัดสกลนคร ในดานอาชีพ และเศรษฐกิจพอเพียง
 พัฒนากลุมผูผลิตเครื่องประดับจากปกแมลงทับ เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑซึ่งเปน
โครงการตามแนวพระราชดําริ
สถาบันไดรวมมือกับสถานีพัฒนาอาหารสัตว กรมปศุสัตว จัดฝกอบรม
 โครงการฝกอบรมเรื่องหลักการใชประโยชนแปลงหญาเพื่อเพิ่มคุณคาแกการเลี้ยงโค
อําเภอพรรณนานิคม และอําเภอกุสุมาลย พ.ศ.2550
 โครงการการใชประโยชนแปลงหญาอาหารสัตวและการใชอาหารเสริมแกโค บานโนน
พอก ต.เชิงชุม อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร 15-16 พ.ค. 2551
 โครงการฝก อบรมเชิง ปฏิบัติ ก าร การผลิตโค-กระบือ สํ า หรั บ เกษตรกรในโครงการ
ธนาคารโคกระบื อ เพื่ อ เกษตรกร ตามพระราชดํ า ริ ต.หนองแวง อ.วานรนิ ว าส จ.
สกลนคร จํานวน 2 รุน ระหวางวันที่ 8-9 กันยายน และวันที่ 10-11 กันยายน 2552
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การพัฒนาเด็กและเยาวชน
สถาบันไดรวมมือกับหนวยงานของวิทยาเขต จัดทําคายพัฒนาสําหรับเยาวชน(TEMS) และคาย
เยาวชนสมองแกวขึ้นเพื่อพัฒนาใหเยาวชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนใหเปนคนเกง คนดี คิด
เปน ทําเปน และสรางสรรค ซึ่งเปนโครงการที่ไดรับการตอบรับสูงมาก
การบริหารจัดการและพัฒนาฟารมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ผานมาสถาบันไดพัฒนาพื้นที่เพื่อใหพรอมในการทําวิจัย การเรียนการสอนและบริการวิชาการแก
ชุมชน โดยแยกผลการดําเนินงานตามอุทยานดังนี้
อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
ไดจัดสรรพื้นที่และระบบการกระจายน้ําใหกับหนวยงานภายในและภายนอกวิทยาเขตไดใชประโยชน
รวมกัน นอกจากนี้ทางสถาบันยังไดทําโครงการวิจัย และบริการวิชาการในรูปการทําแปลงสาธิตและทดลอง
ปลูกพืชเศรษฐกิจ เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง ออย ไผ กลวย รวมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อทดสอบคุณภาพ
ของดิน และระบบเทคโนโลยีการใหน้ําพืชในรูปแบบตางๆ

อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ
ไดจัดทําโครงการรวมกับภาคเอกชน เพื่อศึกษาหาองคความรูเพื่อถายทอดใหกับ
ประชาชน โดยมีการปลูกขาวแบบวิถีชาวบาน และแบบใชเทคโนโลยีทางการเกษตร
การทดลองการเลี้ยงปลาในบอดินและบอพลาสติก การเลี้ยงกบ ปลูกผักในเชิงพาณิชยเพื่อหาจุดเหมาะสม
ใหกับเกษตรกร และที่สําคัญสถาบันผลักดันอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ ใหเปนแหลงรวบรวมและวิจัย
เกี่ยวกับบัว ในหลายมิติ เพื่อเปนแหลงดึงดูดนักวิจัยและนักทองเที่ยวเขามาศึกษา โดยในป 2553 ทางสถาบัน
ไดจัด งานมหกรรมบัวขึ้น ซึ่งเปนโครงการระดับนานาชาติ นักวิจัย ผูเชี่ยวชาญ และผูสนใจดานบัวนานา
ประเทศ จะมารวมงานในครั้งนี้
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อุทยานธรรมชาติวิทยาปาเต็งรัง 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
สถาบันไดอนุรักษและคงสภาพเดิมของปาไว โดยไดจัดทําทะเบียนตนไมทุกตน ดวยระบบ GIS เพื่อ
งายแกการศึกษา วิจัย โดยในปจจุบันมีพันธุไมทั้งสิ้น 41,832 ตนแยกเปน 117 ชนิด ซึ่งเหมาะแกการศึกษา
และทองเที่ยวเชิงนิเวศนไดเปนอยางดี
โครงการในอนาคต
โครงการความรวมกับกรมชลประทานในการพัฒนาระบบการกระจายน้ํ าบนอุทยานเกษตร 50
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ระยะที่ 4
¾ ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่แปลง E1 (อางอุดรธานี) งบประมาณ 8 ลานบาท
¾ ปรับปรุงระบบสงน้ําในพื้นที่แปลง E1 งบประมาณ 2 ลานบาท
¾ ปรับสภาพพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ งบประมาณ 3 ลานบาท
¾ ปรับปรุงถนนพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ งบประมาณ 6 ลานบาท
¾ จัดทําแปลงสาธิตระบบการกระจายน้ําที่ใชพลังงานทดแทน งบประมาณ 4 ลานบาท
¾ อาคารพิพิธภัณฑองคความรูชลประทาน และจัดวางระบบ Agro-tourism งบประมาณ 17 ลาน
บาท
¾ ระบบอัตโนมัติในการบริหารฟารม (SMART Farm) งบประมาณ 10 ลานบาท
¾ KU-RID-Outlet (อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ) งบประมาณ 4 ลานบาท
¾ พิพิธภัณฑนิเวศวิทยาน้ําจืด และระบบบําบัดน้ําเสีย งบประมาณ 20 ลานบาท
¾ โครงการอุทยานบัวเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวของจังหวัดสกลนคร งบประมาณโดยประมาณ 11.5
ลานบาท (งบประมาณแผนดินจังหวัดสกลนคร)
¾ ศูนยฝกงานนิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
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การจัดการความรู (KM) ดานการเงินและงบประมาณ
วันที่ 19 และ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
แนวทางการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
การจัดกิจกรรมการจัดการความรูดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ ไดเกียรติจาก
รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพรอม เปนวิทยากร ซึ่งใหมุมมองดานการประกันคุณภาพเพื่อการบริหารจัดการทาง
การเงิน เพื่อใชประโยชนจากองคความรูที่ไดรับไปเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ซึ่งสิ่งสําคัญที่จําเปนตอง
ดําเนินการ คือ การใหความสําคัญกับองคประกอบที่ 8 ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่เกี่ยวของในแตละองคประกอบที่
ตองใช เงิน เพื่อการบริหารจัดการใหบรรลุตามเปาหมายในแตละพันธกิจและการพัฒนาของหนวยงาน การ
สรางความเขาใจในนิยามความหมายในแตละเรื่อง วิธีการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ
การลดรายจาย เพิ่มรายได การวิเคราะหคาใชจาย สถานภาพทางการเงิน การใชทรัพยากรรวมกัน และการ
พัฒนาปรับปรุงการใหบริการ โดยลดขั้นตอนตางๆ เพื่อนําองคความรูไปบริหารจัดการไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม สามารถสรุปประเด็นไดดังนี้
มุมมองการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
การเงิ น และงบประมาณมี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ เพื่ อ ให เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ จําเปนตองทําความเขาใจถึงที่มาของขอมูลตัว
บงชี้ ซึ่งเปนขอมูลที่มีความสําคัญที่ทําใหทราบถึงที่มาของประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และจําเปนตองทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดตัวบงชี้ เพื่อนํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการ แตในปจจุบันจํานวน
ตัวชี้วัดดานการเงินและงบประมาณลดลงทุกป ทําใหการนําขอมูลมาใชประโยชนลดลงดวย ดังนั้น การ
จัดการความรูดานการเงินและงบประมาณ ควรพิจารณาในประเด็นดังนี้
1) ความสําคัญของขอมูลตัวบงชี้จากการประกันคุณภาพ ซึ่งเปนสวนสําคัญที่ควรนํามาพิจารณา
รายละเอียดของตัวบงชี้ที่มีอยูทั้งในอดีตและปจจุบัน หรือมีการวิเคราะหขอมูลจากตัวบงชี้อื่นที่เกี่ยวของ
2) การพิจารณาเพิ่ มตัวบงชี้ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการดานการเงิน และงบประมาณ ใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
3) การพิจารณาแผนกลยุทธทางการเงิน ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกร และสามารถ
สนั บสนุ นการบรรลุเ ป าหมายขององค ก ร ซึ่งเปนประเด็ น สํา คัญที่ จะขั บเคลื่ อนใหก ารบริหารจัดการของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
4) การบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ จําเปนตองสรางความเขาใจในเรื่อง การตีความ
เนื่องจากมีความเขาใจที่แตกตางกัน ทําใหเกิดความยุงยากในการปฏิบัติงาน เชน รอยละของเงินเหลือจาย
สุทธิตองบดําเนินการ เปนตัวบงชี้ที่ตองการชี้ใหเห็นวา หนวยงานมีการใชเงิน มีเงินเหลือจายหรือเก็บเงินมาก
เกินไปหรือไม เพื่อวางแผนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดในแตละดาน เชน การผลักดันใหเกิดผล
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งานวิจัยเพิ่มขึ้น การพัฒนาคุณภาพนิสิต มีกิจกรรมสนับสนุนมากนอยเพียงใด จึงจําเปนที่ตองทําความเขาใจ
ในนิยามคําศัพทแตละประเด็นใหชัดเจน เชน รอยละเงินเหลือจายสุทธิเกินเกณฑมาตรฐาน หมายถึง มีเงิน
เหลือจายมากเกินไปหรือไม
5) ตัวบงชี้แตละตัว เปนจุดเริ่มตนนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน ซึ่งปญหาอุปสรรคการ
ดําเนินการดานการเงินและงบประมาณ สวนใหญใหความสําคัญกับเรื่องการเงินและงบประมาณนอยเกินไป
จะทําอยางไรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการเงินและงบประมาณเกี่ยวของกับทุกองคประกอบ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ ซึ่งจําเปนตองใชเงินในการบริหารจัดการ จึงจําเปนตองวางแผนการบริหารจัดการทาง
การเงิน การจัดสรร การใชเงิน การหาแหลงเงินมาสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
6) ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบต า งๆ ในการลดขั้ น ตอนการให บ ริ ก าร และประหยั ด เวลา เพื่ อ ให
ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ ดังจะเห็นไดจากแนวปฏิบัติที่ดีของสํานักวิทยบริการ ที่มีแนวคิดในการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทําใหสามารถ
ติดตามตรวจสอบ และตรวจสอบทางการเงิน เกิดการมีสวนรวมของบุคลากร ความถูกตองตามระเบียบ
ความคุมคาของการใชจาย และประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ประเด็นถาม-ตอบ
1) การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน สวนใหญมอบหมายใหเจาหนาที่การเงิน เปนผูรับผิดชอบใน
การดําเนิ นการ ซึ่ง มีความเขาใจกระบวนการทํางานมากกวา การกําหนดแนวทางในเชิ งกลยุท ธห รือเชิ ง
นโยบายไดชัดเจน จึงเปนปญหาในการดําเนินการ ดังนั้น การจัดทําแผนกลยุทธควรมีการพิจารณารวมกัน
ระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ที่มีขอมูลในการนํามาวิเคราะหรวมกันไดอยางชัดเจน ซึ่งมีขอมูลรายงานทาง
การเงิน การใชทรัพยากรรวมกัน สามารถวิเคราะหคาใชจาย สถานะทางการเงิน ตนทุนตอหนวย สัดสวน
คาใชจายสาธารณูปโภคตอคาใชจายทั้งหมด แสดงแนวโนมคาใชจายยอนหลัง เพื่อเปนขอมูลที่จําเปนสําหรับ
การวางแผนของผูบริหารได
2) ความหมายของคําวา การเงินและบัญชี มีความแตกตางกัน ซึ่งการเงิน ควรมีการวิเคราะหขอมูล
ในเบื้องตนใหผูบริหาร แตบัญชี ควรพิจารณาหลักการการเชื่อมโยงกับแผนงาน เพื่อหาแนวทางแกไขปญหา
สําหรับการบริหารจัดการของผูบริหาร
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การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีดานการเงินและงบประมาณจากผูเขารวม
การแลกเปลี่ยนองคความรูเกี่ยวกับ กระบวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานใน
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ จากผูเขารวมของแตละหนวยงาน ซึ่งสะทอนใหเห็นกระบวนการ
ดําเนินงานของแตละหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณที่แตกตางกัน
แตทุกหนวยงานมุงเนนใหบรรลุตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้ที่กําหนด นอกจากนี้ยังไดแนวปฏิบัติที่ดีดานการ
บริหารจัดการทางการเงินและงบประมาณ จากหนวยงานที่ไดศึกษาดูงาน เพื่อเปนแนวปฏิบัติในการนําไป
ประยุกตใช เชน แผนการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ 2552 ของสํานักวิทยบริการ มก. ฉกส.
และการเบิกจายเงินรายไดโดยใชระบบ Cash Management บนเครือขายอินเตอรเน็ต ของสํานักงานวิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีใหกับหนวยงานอื่นสามารถนําไปประยุกตใชในการ
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของหนวยงานตอไป สามารถสรุปไดดังนี้
• คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
การนําเสนอกระบวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณของคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ไดรับเกียรติจาก อาจารยสมนึก จงไพบูลยกิจ และ
นางสุกัญญา นิ่มเนียม นักวิชาการเงินและบัญชี ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ กระบวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้
และเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ อยูในเกณฑระดับพอใชทุกสาขาวิชา โดย
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ ผานเกณฑระดับ 4 ได 1 คะแนน และความหมายของคําวา รายรับ-รายจาย รายไดคาใชจาย ซึ่งมีความหมายดังนี้
- รายรับ หมายถึง เงินสด รับในปงบประมาณนั้น ถือเปนรายรับ
- รายจาย หมายถึง การจายเงินสด
- รายได หมายถึง เงินที่คาดวาจะไดรับ ยังไมไดรับเปนเงินสด ซึ่งถือเปนรายไดในปนี้
- คาใชจาย หมายถึง เงินที่ยังไมไดจาย แตตองจายเปนสินเชื่อ
โดยรายรับ-รายจาย มองเงินสด Cash Receive สวนรายได-คาใชจาย ไมมองเงินสด เปนเกณฑ
คงคาง ซึ่งเงินรายไดจะสูงกวารายรับ เชนเดียวกับการทําคําของบประมาณ มีการคาดคะเนวา จะมีรายไดที่
คาดวาจะไดรับ
• คณะมนุษยศาสตร
การนําเสนอกระบวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ และ นางสาวฐิติรัตน สุพลธวณิชย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ กระบวนการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ โดยตัวบงชี้ที่ 8.1 มี
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ระบบและกลไกในการจั ด สรร การวิ เ คราะห ค า ใช จ า ย การตรวจสอบการเงิ น และงบประมาณอย า งมี
ประสิทธิภาพ ผานเกณฑระดับ 7 ได 3 คะแนน คือ
1) มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยมีสํานักงานเลขานุการคณะฯ งานการเงินและงาน
แผน รับผิดชอบในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณที่เปนภาพรวมของคณะฯ เพื่อจัดทําขอมูล
เสนอผูบริหาร แตยังมีปญหาดานการวิเคราะหขอมูล
2) มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได ซึ่งจะอยูในแผนกลยุทธทางการเงินที่กําหนดใหศูนยภาษา มีการบริการ
ทางวิชาการ มีการลงนามขอตกลงของคณบดี
3) มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ
ทางการเงิน โดยมีงบประมาณที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจครบทุกองคประกอบ ใหทุก
หนวยงานเขียนคําของบประมาณ โครงการที่ไดมีการทําในแผน สามารถปรับแผนและชวงเวลาได
4) มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยมีการนําเสนอ
คณะกรรมการประจําคณะ ปละ 2 ครั้ง ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
5) มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง โดยมีรายงานการวิเคราะหจากกองงานเลขานุการ ในที่ประชุม
6) มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 3 คน ทําหนาที่ตรวจนับเงินคงเหลือประจําวัน มีกรรมการตรวจสอบทางการเงิน
ของคณะ เพื่อตรวจสอบฝายการเงิน มีผูตรวจสอบภายใน มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากคณะตางๆ
เพื่อใหขอเสนอแนะ
7) ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยคณบดีมีการสอบถามในที่ประชุม มีการใชเงินเปนไปตาม
เปาหมายหรือไม ตั้งกองงานเลขานุการ ดําเนินกิจกรรมที่เรงดวนตางๆ นําเสนอคณบดี เพื่อการตัดสินใจ
ประกอบดวย อาจารย ดร. พนักงาน อาจารยรุนใหม และแตงตั้งเปนผูชวยคณบดี มีเงินประจําตําแหนงเพิ่ม
• คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การนําเสนอกระบวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณของคณะอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับเกียรติจาก นางสุภาวดี เศรษฐฐิติ เลขานุการคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ชี้แจงใหทราบเกี่ยวกับ วิสัยทัศนของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติวา เปนผูนําทางวิชาการและการวิจัย ดานอุตสาหกรรมเกษตรในเอเชีย ดังนั้น จึงตองพัฒนางาน
ดานตางๆ ตามพันธกิจทั้ง 4 ดาน ซึ่งทุกเรื่องเกี่ยวของกับการเงิน จึงมีการดําเนินงานครบถวนตามเกณฑ
ตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ ทั้ง 7 ระดับ ได 3 คะแนน คือ
1) มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน โดยพิจารณาประเด็นดังนี้
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- แหลงเงินที่มา ทั้งจากคาหนวยกิต คาธรรมเนียมพิเศษ งานบริการวิชาการ โครงการภาค
พิเศษ การแสวงหาจากการขายผลิตภัณฑเพื่อหารายได การระดมทุนจากแหลงตางๆ ไดแก ศิษยเกา ตั้ง
สมาคมศิษยเกา นํามาสรางตึกใหม จัดหาครุภัณฑ
- การใชเงิน ตองพิจารณาการใชเงินในเรื่องใดบาง เชน Fit cost การพัฒนา การสํารอง
คาใชจายบางสวน เพื่อการบริหาร
2) มีการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แตละหมวดรายรับ ไดแก คาหนวยกิต และโครงการ
ภาคพิเศษ มีการจัดสรรสําหรับภาควิชา รอยละ 70 สวนกลาง รอยละ 30 แตสวนอื่นนําเขาคณะกรรมการ
ประจําคณะพิจารณา
3) มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ
ทางการเงิน โดยรองคณบดีแตละภารกิจ ตองจัดทํา action plan ในแตละป ดําเนินการอะไรบาง นําเสนอ
คณบดีอนุมัติ
4) มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง โดยฝายการเงินจะมี
การรายงานทางการเงินประจําวัน และสัปดาหแรกของทุกเดือน มีการรายงานคาใชจายใหผูบริหารแตละฝาย
รับทราบ รายรับ - รายจาย ทําใหรับทราบขอผิดพลาดหรือปญหาในแตละจุด
5) มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของคณะอยางตอเนื่อง โดยมีการวิเคราะหรายงานการเงิน การทํา Cash flow 3 ปลวงหนา
การสรางตึก การกูเงิน เงินรายไดจากคาหนวยกิต ตองพิจารณาสัดสวนนิสิตที่รับเขา และโอกาสที่ออกในแต
ละป
6) มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
การแตงตั้งผูตรวจสอบภายนอก คณะกรรมการระดับคณะ เพื่อตรวจติดตามการใชเงินทุก 6 เดือน ทํารายงาน
สรุปสงผูบริหาร
7) ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยมีการติดตามในเรื่อง การสรางตึก การจัดซื้อครุภัณฑ
• คณะวนศาสตร
การนําเสนอกระบวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณของคณะวนศาสตร ไดรับเกียรติจาก นางพรรณี ดีชวย เลขานุการคณะวนศาสตร ซึ่งไดชี้แจง
ใหทราบเกี่ ยวกั บ กระบวนการดําเนินงานตามเกณฑตัว บง ชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน เพื่อใหสอดคลองกับระบบประกันคุณภาพ และใหได
คะแนนตามเกณฑ โดยพิจารณารายรับ-รายจาย นํามาเขียนแผนกลยุทธ ซึ่งมีการวิเคราะหในเรื่อง รอยละ
ของคาใชจาย รอยละของเงินรายได รอยละของการลงทุน รอยละของการเรียนการสอน รอยละของการ

101

บริห าร รอ ยละของการพั ฒ นาบุค ลากร รอ ยละของการวิ จัย โดยเลขานุก ารคณะฯ เพื่อ นํา เสนอคณบดี
พิจารณาปรับนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ
2) มีรายรับและการจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน โดยมีการจัดสรรสําหรับภาควิชา รอยละ 80
สวนกลาง รอยละ 20
3) มีแผนปฏิบัติงานประจําป และ 4 ป โดยทุกสวนนําเสนอ
4) มีการจัดทํารายงานทางการเงินประจําทุกเดือน รายรับ-รายจายทุกภาควิชา นําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และพิจารณาในแตละภาควิชา
5) มีการดําเนินการสอดคลองกับขอ 4 แตยังไมมีการวิเคราะหใชจาย
6) มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
การจางผูตรวจสอบภายนอกและภายในคณะ เพื่อตรวจสอบทุกป
7) ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยมีการติดตามตรวจสอบประจําทุกเดือน
• กองคลัง
การนําเสนอกระบวนการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณของกองคลัง ไดรับเกียรติจาก
นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย ผูอํานวยการกองคลัง ซึ่งรับผิดชอบในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย ระดับ
สํานักงานอธิการบดี และกองตางๆ โดยมีกระบวนการดําเนินงานดานการเงินและงบประมาณตามตัวบงชี้ที่
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
1) การจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาจากแผนยุทธศาสตรและ
นโยบายมหาวิทยาลัย แสดงแหลงที่มาและการใชเงินรายได
2) มีการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน โดยมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในแตละพันธกิจ
ซึ่งมีการปรับแผนตลอด สวนใหญงบประมาณพัฒนาบุคลากรมีไมเพียงพอ
3) มีการรายงานทุกเดือน
4) กองแผนงาน รายงานไตรมาส รายเดือน รายป
5) มีการวิเคราะหคาใชจายตอหัวนิสิต
6) มีการตรวจสอบจาก สกอ. ทุกป และมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
7) มีการติดตามการใชตลอด ซึ่งมีการรายงานการใชจายงบกลาง มีการวิเคราะหการจัดสรรเงิน
รายงานการเงินคณะเหลือเทาไร เพื่อรายงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน
• สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
การนําเสนอกระบวนการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานในองคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณของสถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร ไดรับเกียรติจาก นางอุษา เนียรสะอาด
นักวิชาการเงินและบัญชี และนายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งไดชี้แจงใหทราบ
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เกี่ยวกับ กระบวนการดําเนินงานตามเกณฑตัวบงชี้ที่ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1) มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ป รองรับภารกิจดานการวิจัย การบริการวิชาการ การพัฒนา
บริการ ซึ่งมีการถอดแผนไปสูระดับฝาย มีกรทํา action plan ไมมีแผนกลยุทธทางการเงินอยางชัดเจน มี
แหลงที่มา มีการใชเงินสะทอนใหเห็นแตละป มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเงินรายได เพื่อใชประโยชน
สูงสุด
2) มีการจัดสรรทรัพยากรสอดคลองแตละภารกิจ
3) มีแผนสอดรับกับภารกิจ
4) มีการจัดทํารายงานทางการเงินประจําทุกเดือน ทุกไตรมาส
5) มีการวิเคราะหทางการเงิน ในเรื่อง รอยละคาใชจาย รอยละของเงินรายรับ กิจกรรมที่ยังไมได
ดําเนินการ โดยหัวหนาการเงินมีการนําเสนอในที่ประชุม
6) มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมี
การแตง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบภายในของสถาบัน ซึ่ ง มีเ จ า หน า ที่จ ากสํ า นัก งานตรวจสอบภายใน
ดําเนินการตรวจสอบการเงินและงบประมาณ พัสดุ
7) ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ โดยมีระบบ Intranet ภายในสถาบัน เพื่อใหผูบริหารทุกระดับ
และบุคลากรทุกคน รับทราบขอมูล
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สรุปประเด็นภาพรวมที่ไดรับจากการศึกษาดูงานและการจัดการความรู (KM)
เพื่อใหการจัดโครงการฯ ครั้งนี้เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยและหนวยงาน ผูเขารวมคางการ
ไดรวมกันสรุปผลการจัดการความรูหลังจากไดไปศึกษาดูงาน และรวมกันสรุปประเด็นที่ไดจากการจัดการ
ความรู ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ หองประชุม ธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป ทําใหทราบ
มุมมองของผูเขารวมที่ไดรับความประทับใจจากการศึกษาดูงาน สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดี และสิ่งที่จะ
นําไปปรับใชกับการทํางาน จากมหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดสกลนคร ตลอดจนการจัดเวทีใหมีกิจกรรมการจัดการความรูรวมกันจากทุกหนวยงานที่เขารวม
ทําใหไดรับความรวมมือที่จะเกิดเปนเครือขายการทํางานรวมกันในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานดาน
การเงินและงบประมาณ ที่ผูเขารวมตองการใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง มีทีม
ที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนํา มีการสรางความเขาใจในการจัดการองคความรูดานการเงินและ
งบประมาณใหเปนไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น สรุปในแตละประเด็นไดดังนี้
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
1.1 ภาพลักษณผูบริหาร
- ผูบริหารระดับสูงสุดไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี และคณบดี ใหความสําคัญกับงานประกัน
คุณภาพและเปนผูนําในการลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งกําหนดนโยบายและแผนอยางเปนรูปธรรม
ทําใหระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุน รวมไปถึงผูปฏิบัติงานระดับลางพรอมใจกันพัฒนา
หนวยงานของตนตามระบบประกันคุณภาพ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน ยินดีใหขอมูลการบริหารภายในแกผูเยี่ยมชมอยางเปดเผย แม
จะเปนกลยุทธที่สําคัญของสถาบัน
- การใหความสําคัญกับการตอนรับผูเยี่ยมชมหนวยงานจากผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ รวมทั้ง
การประเมินที่ครบถวนในการดําเนินงาน
1.2 นโยบาย
- มีเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
- มีเอกภาพและความชัดเจนในการดําเนินงานที่ไปในทิศทางเดียวกัน
- มีนโยบายการบริหารงานบุคคลบนพื้นฐานความเสมอภาคและการมีสวนรวมทําใหเกิดการ
ยอมรับในทุกระดับ
- มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนผูตรวจประเมินใน
ระดับชาติใหมากขึ้น (เพื่อนําประสบการณและแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาองคกร)
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- มีนโยบายเพิ่มพูนความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร เพื่อลดปญหาความไมเขาใจในระบบ
ประกันคุณภาพ
- มีหลักการบริหารจัดการที่ดี เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนรวมกัน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
- มีความเปนเอกภาพ (Unity)
1.3 การบริหารจัดการ
- มีการถายทอดแผนสูการปฏิบัติงาน
- มีการสรางแรงจูงใจ
- มีการสรางเครือขายในการทํางาน
- มีการสรางทัศนคติที่ดีกับการเปลี่ยนแปลงไปสูการพัฒนา
- มีการจัดการความรูในหนวยงาน
- การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหเขมแข็ง เนนสรางคน พัฒนาคน การสรางแรงจูงใจ
- การวางระบบงานบริการเปนไปอยางมีระบบ
1.4 อื่นๆ
- ความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต
- การอํานวยความสะดวกระหวางเยี่ยมชมหนวยงาน เชน การจราจร อาหาร เครื่องดื่ม
2. สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
2.1 ภาพรวม
- การนําระบบ PMQA มาใชในการดําเนินการ ในระยะเริ่มตนมหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนักถึง
ความสําคัญในการสรางความเขาใจในระบบ PMQA
- มีระบบการบริหารจัดการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคในการจัดทํา PMQA เชน มีการดําเนินงานตั้งแต
ผูบริหารระดับสูงสูผูปฏิบัติโดยทานอธิการบดีใหความสําคัญและปฏิบัติอยางจริงจัง วางนโยบาย
ใหผูที่เกี่ยวของถือปฏิบัติตามระดับการบังคับบัญชา
- คูมือผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยขอนแกน มีความชัดเจน กระชับ เขาใจงาย
- มี ก ารบู ร ณาการตั ว ชี้ วั ด ของ สกอ. ก.พ.ร. และ สมศ. มาใช ใ นระบบประกั น คุ ณ ภาพของ
มหาวิทยาลัย
- กรณีมีการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑใหม มหาวิทยาลัยจะเปนผูดําเนินการกอน 1 ป และพิจารณา
วามีปญหา หรืออุปสรรคอะไรในการดําเนินงานตามเกณฑเหลานั้น เพื่อหาทางแกไข และวาง
ระบบใหอยูตัว แลวในปที่ 2 จึงใหคณะและหนวยงานสนับสนุนเปนผูดําเนินงานเอง
- มีการศึกษาคนควาตัวบงชี้จากหนวยงานที่รับการจัดลําดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อนํา
ตัวชี้วัดเหลานั้นมาถายทอดสูแนวปฏิบัติ เชน ตัวชี้วัดของ THES
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- มีการจัดสรรอัตรากําลัง วางนโยบายใหผูบริหารทุกระดับ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกคน ตองเขา
รับการฝกอบรมระบบประกันคุณภาพ โดยสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเรียนรูในระบบบริหาร
คุณภาพตางๆ เชน TQA PMQA IQA EQA เพื่อนําความรูที่ไดมาปฏิบัติ สามารถพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกนจนมีชื่อเสียงและเปนผูนําทางดานการประกันคุณภาพ
- การมีสวนรวมในการจัดทําระบบประกันคุณภาพ โดยผูบริหารระดับสูง และบุคลากรทุกระดับให
ความสําคัญ และมอบนโยบายใหบุคลากรนําไปปฏิบัติตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพื่อใหเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําอยางชัดเจน
- มีการสรางแรงจูงใจ โดยการใหเงินรางวัลกับหนวยงานที่มีผลการประกันคุณภาพโดดเดน
- มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และมีการแบงกลุมเปาหมายในการพัฒนาอยางชัดเจน
- มีการจัดทํา Action plan และนําไปใชในการพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณ/การประเมิน
แผนผล/งานประกันคุณภาพ รายงานประจําป
2.2 คณะสาธารณสุข
- ผูบริหารคณะ เนนการบริหารงานโดยใหทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและมีการ
ทํางานอยางเปนระบบ ซึ่งเปนนโยบายการบริหารงานที่ชัดเจน โดยบุคลากรทุกคนสามารถเสนอ
ความต อ งการ ร ว มวางแผน ร ว มรั บ ผลประโยชน ร ว มคิ ด วิ เ คราะห ห าจุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น ร ว ม
ดําเนินการ และรวมประเมินทุก 3 เดือน
- คณบดีมีความทุมเทใหกับการทํางานอยางจริงจัง โดยไมหวังผลตอบแทน
- มีนโยบายในการคัดเลือกนิสิตที่มีความสามารถพิเศษหลังจากรับเขาศึกษาแลว
2.3 สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุดและวิทยาการการเรียนรู)
- มี ก ารจั ด เก็ บ ข อ มู ล เช น ออกแบบฟอร ม สํ า หรั บ สํ า รวจความต อ งการการใช ข อ มู ล และให
ผูดําเนินการสงขอมูลทางอีเมล โดยมีภาพประกอบและมอบหมายใหผูดําเนินการเปนผูอธิบาย
- มีระบบการใหความรูและพัฒนาบุคลากรดานคุณภาพ โดยใชหลักการเตรียมคน ระดมสมอง
เตรียมสารสนเทศ เชน อบรม ECPE Criteria และ SAR Writing
- นําขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจประเมินไปดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคกร (OFI) สามารถ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาการใหบริการชั้นเลิศ ดานการวัดวิเคราะหและการจัดการสารสนเทศ
ดานบุคลากร กระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน
3. สิ่งที่จะนําไปปรับใชกับการทํางาน
3.1 มีการพัฒนาองคความรูใหกับบุคลากรทุกระดับ ตรงตามกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดทักษะและความ
เชี่ยวชาญที่เหมาะสมในแตละดาน สงผลใหการบริหารจัดการองครวมบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน
ที่กําหนด
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3.2 มีการดําเนินงานอยางเปนระบบตามวงจร PDCA เพื่อการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
3.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพมาใชในการแกไขจุดออน เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพอยางตอเนื่อง
3.4 มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการพัฒนาอยางครบวงจรในทุกระบบการทํางานโดยสวนกลาง
มหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ
3.5 สรางเปาหมายในการทํางานที่ชัดเจนและไปใหถึง
3.6 พยายามสรางวัฒนธรรมองคกรแบบ มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.7 เคล็ดลับความสําเร็จของการทํางาน เชน ความเอาใจใสและเอาจริงเอาจัง คนทํางานและระบบงานที่
รับผิดชอบ
3.8 การใหความสําคัญกับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม เพื่อการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
3.9 การสรางแรงจูงใจโดยการใหรางวัล
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
1) การตอนรับของผูบริหารและบุคลากรทุกระดับ
2) สถานที่และบรรยากาศสวยงาม มีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน โดยสามารถชี้นําสังคมในเขตพื้นที่ไดเปนอยางดี
3) แหลงรวมองคความรูทางดานบัว ทั้งเรื่อง การเพาะปลูกบัว แหลงรวมพันธุบัวจากแหลงตางๆ
4) ความรวมมือของบุคลากรในการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน เพื่อตอบสนองพันธกิจของ
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
5) เปนแหลงความรู และมีการเผยแพรความรูที่นําไปสูการพัฒนาชุมชนและองคกรภายนอกที่กอใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแกชุมชนและองคกรภายนอก
6) การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของวิทยาเขต
7) การสรางเครือขายความรวมมือกับชุมชนในทองถิ่น บาน วัด โรงเรียน
8) ทุกหนวยงานภายในวิทยาเขตยินดีแลกเปลี่ยนดานการประกันคุณภาพและนําเสนอจุดเดนที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดี
9) มีเจาหนาที่ที่มีอัธยาศัยดีและมียานพาหนะอํานวยความสะดวกระหวางศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ
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2. สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
1) มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ
ขยายการบริการที่หลากหลายในเชิงรุก โดยนําเทคโนโลยีมาประยุกตใช ทําใหสอดรับกับความตองการ
ของผูรับบริการไดเปนอยางดี เชน ศูนยบริการรวม มก.ฉกส. (CSC Service Link) การเบิกจายเงิน
รายไดโดยใชระบบ Cash Management ระบบการเบิกจายเงินออนไลน (Cash Management)ที่
สามารถนําเงินมาบริหารจัดการใหการดําเนินงานภารกิจตางๆ เปนไปอยางตอเนื่อง
2) มีการนําเสนอขอมูลจากทุกหนวยงาน ทําใหเห็นแนวปฏิบัติที่ดีของแตละหนวยงานอยางแทจริง เชน
แนวปฏิบัติที่ดีทางการเงินของสํานักวิทยบริการ ฉกส. การนําระบบศูนยบริการรวม มก.ฉกส. (CSC
Service Link) มาใชในการบริหารงาน ชวยลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ (สําหรับ
หนวยงานที่มีขนาดเล็ก) การใหรางวัลอาจารยที่ปรึกษาดีเดน
3) การมีสวนรวมกับชุมชน เปนแหลงความรู และมีการเผยแพรความรูที่นําไปสูการพัฒนาชุมชนและ
องคกรภายนอกที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแกชุมชนและองคกรภายนอก
4) สามารถบริหารจัดการใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น โดยเฉพาะความรวมมือและประสานสัมพันธ
กับชุมชนทองถิ่น เชน นําผลิตภัณฑพื้นบานมาเพิ่มคุณคา
5) มีกิ จ กรรมการพั ฒ นาบุ ค ลากรและนิ สิต ที่ ห ลากหลาย ที่ มุ ง เน น การมี สว นร ว ม เพื่ อ การอนุ รั ก ษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน วัฒนธรรมการทํานา ประเพณีลอยกระทง การพาบุคลากรและนิสิตไป
ฝกปฏิบัติธรรม
6) ใชพื้นที่รอบวิทยาเขตใหเกิดประโยชนสูงสุด และใชเปนกรณีศึกษาสําหรับนิสิต
7) การจัดการเชิงระบบ
8) สรางแรงจูงใจในการใหรางวัล
9) การจัดการแบบรวมศูนย “รวมบริการประสานภารกิจ โดยมีฐานขอมูลเดียวกัน”
3. สิ่งที่จะนําไปปรับใชกับการทํางาน
1) การปรั บปรุ งระบบการให บริการตา งๆ โดยนํา ระบบสารสนเทศมาใช ในการปฏิ บัติงาน เพื่ อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ
2) ระบบการใหรางวัลมาใชในองคกร เชน รางวัลอาจารยที่ปรึกษาดีเดน รางวัลกิจกรรมนิสิต
3) ระบบการบริหารจัดการดานการเงิน ของสํานักวิทยบริการ ฉกส. มาปรับใชในหนวยงาน
4) ระบบการเบิกจายเงินออนไลน (Cash Management) ที่สามารถนําเงินมาบริหารจัดการใหการ
ดําเนินงานภารกิจตางๆ เปนไปอยางตอเนื่อง
5) ผลักดันและขับเคลื่อนคนรุนใหมใหแสดงศักยภาพอยางเต็มที่
6) การทบทวนงานประกันคุณภาพทุกๆ 3 เดือน
7) ริเริ่มการจัด Home room ในการเรียนการสอน
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8) การใชทรัพยากรอยางคุมคา ประหยัด
9) การนําเสนอของแตละหนวยงานในเรื่องการประกันคุณภาพ พรอมระบบการบริหารจัดการ สามารถ
นําเสนอผูบริหารในองคกรใหปรับปรุงและเพิ่มเติมการปฏิบัติงานใหถูกตองและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
การจัดการความรูดา นการเงินและงบประมาณ
1. สิ่งที่ไดรับจากการจัดการความรู
1) ไดแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติทางดานการเงินและงบประมาณแตละหนวยงาน ที่จะนํามา
ปรับใชในหนวยงาน
2) มีความเขาใจในองคความรูดานการเงินและงบประมาณมากขึ้น เชน นิยามคําวา รายรับ - รายจาย
และ รายได – คาใชจาย
3) ไดกลุมเครือขายความรวมมือดานเงินและงบประมาณ
4) สามารถนําแนวปฏิบัติทางดานการเงินและงบประมาณมาประยุกตใชในการพัฒนางาน เชน การนํา
ระบบสารสนเทศมาประยุกตใชในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
5) มีการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติงาน
6) มีการนําเงินรายไดมาเปนรางวัลกรณีมีผลงานเกินเปาหมาย
7) เบิกจายรายไดแบบ Cash Management บนเครือขายอินเตอรเน็ต
8) การจัดการแบบรวมศูนย “รวมบริการประสานภารกิจ โดยมีฐานขอมูลเดียวกัน” เพื่อชวยลดคาใชจาย
9) มีการทบทวนโครงการเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณใหม
10) มีการตรวจสอบเอกสารทางการเงินทุกๆ 3 เดือน
11) สามารถนําความรูและกระบวนการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณที่ไดรับมาประยุกตใช
กั บ การทํ า งาน เช น การจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ ท างการเงิ น ของหน ว ยงานต า งๆ อาทิ เ ช น คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และมองเห็นแนวทางในการดําเนินการตามตัวชี้วัดขององคประกอบที่ 8
2. ขอเสนอแนะ
2.1 ควรมีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญใหคําแนะนําในการจัดการดานเงิน และงบประมาณ
2.2 ควรจัดกิจกรรมเครือขายความรวมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนองคความรูรวมกันในการปฏิบัติงานอยาง
ตอเนื่อง เชน กฎระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน ปจจัยที่สงผลสําเร็จ
เปนตน เพื่อนําไปสูการพัฒนาของแตละองคกร
2.3 ควรมีการทําความเขาใจในการจัดการองคความรูดานเงินและงบประมาณใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งในเรื่อง นิยามศัพทที่เกี่ยวของ การตีความเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2.4 ควรนําเสนอแผนกลยุทธทางการเงินของหนวยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีทางการเงินและงบประมาณมา
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
2.5 ควรเพิ่มระยะเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากขึ้น
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2.6 บรรยากาศหองประชุมไมเหมาะสมกับการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมยอย

ขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
• รองศาสตราจารยกมลพรรณ นามวงศพรหม
ปจจัยแหงความสําเร็จของมหาวิทยาลัยขอนแกนนั้น คือ ภาวะผูนําของผูบริหาร ซึ่งลงมือปฏิบัติงาน
เอง ผูบริหารจะมีสวนรวมเปนตัวหลักของการประกันคุณภาพ มีเปาหมายที่ชัดเจน ใชแผนเปนตัวตั้ง มีการใช
PMQA เขามาชวยทําแผน และมีสภามหาวิทยาลัยที่เขมแข็ง อีกทั้งบุคลากรในทุกระดับมีความเขาใจเรื่อง
คุณภาพ มีการปฏิบัติงานเปนทีมทุกกลุม มีความรูและรับรูถึงเปาหมาย และนโยบายขององคกรตนเอง มีการ
ประชุมคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบันทั้งแบบ Formal และ Informal ทุกคนจึงสนิทสนมกัน ทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน มีเปาหมายที่ไปดวยกัน จึงมีพลังที่จะขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยมุงไปสู
เปาหมายและความสําเร็จรวมกัน
ผูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ กับงานการเงิน ไมควรเปนคนเดียวกัน เพราะงานการเงินนั้นมีสิ่งที่
เปนรายละเอียดปลีกยอยมาก จึงควรนําผูที่มีความรูเฉพาะดานมาทําจริงๆ เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ
• ดร.วราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร
ผูบริหารเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่จะทําใหองคกรไปสูความเปนเลิศ สําหรับมหาวิทยาลัยขอนแกน
นั้น ผูบริหารมีบทบาทสําคัญมากในการขับเคลื่อนองคกรโดยมีการนําหลักของ PMQA เขามาชวยในการทํา
แผนงาน ถามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนําเอา PMQA แบบมหาวิทยาลัยขอนแกนมาใช จะนําไปสูการพัฒนา
ที่ดีขึ้น ทําใหแผนงานมีความเขมแข็งขึ้น
กลไกสําคัญอีกประการ คือ การมองภาพทั้งหมดวา มีตัวชี้วัดระดับใดบางที่ตองถายทอด และมี
หน ว ยงานกลางเปน ผู กํ า หนดวา แตล ะคณะ สถาบั น สํ า นั ก ควรจะมี ตัว บง ชี้ใ ดบา ง ที่ เ ปน ตัว บ ง ชี้ ห ลัก ที่
หนวยงานตองดําเนินการและตัวบงชี้ใดที่ไมเกี่ยวของ นอกจากนี้แตละหนวยงานยังสามารถวิเคราะหตนเอง
ไดดวยวา จะตองมีตัวบงชี้ใดเพิ่มเติมที่จะมาเสริมใหหนวยงานตนเองงกาวไปขางหนาและเขมแข็งขึ้น
การเงินและงบประมาณ ทุกคนควรมีสวนชวยในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใน แบบคอย
เปนคอยไปจากจุดเล็กๆ ไปกอน เพื่อในวันขางหนาผูบริหารลงมาใหความสนใจมากขึ้น จะทําใหประสบ
ความสําเร็จในที่สุด
• รองศาสตราจารยลิลลี่ กาวีตะ
การดําเนินงานในเรื่อง แผนงาน การเงิน และการประกันคุณภาพ นั้น ทั้ง 3 สวน ควรตองหารือและ
ทํ า ความเข า ใจร ว มกั น ในระดั บ คณะว า วิ สั ย ทั ศ น แผนงาน การเงิ น และการประกั น คุ ณ ภาพ ในระดั บ
มหาวิทยาลัย มีความเกี่ยวของกับหนวยงานของตนเองตรงไหน แลวนํามาพิจารณา เพื่อดําเนินการใหดียิ่งขึ้น
การวางกลยุทธทางการเงินไดหรือไมนั้น ควรหาที่ปรึกษารวมกันทํากลยุทธในหนวยงานยอยๆ แลว
พัฒนาจากจุดเล็กๆ ใหดียิ่งขึ้น เมื่อทําดีแลว ควรนําความรูมาพัฒนาใหเกิดองคความรูใหมๆ ที่ดียิ่งขึ้นไปอีก
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สรุปประเด็นที่ไดรับจากการศึกษาดูงานและการจัดการความรู (KM) ของกลุมผูเขารวม
สรุปการศึกษาดูงานกรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกน
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีม A
ทีม B
1) การใหความสําคัญกับการตอนรับ 1) ภาพลักษณผูบริหาร
ผูเยี่ยมชมหนวยงานจากผูบริหาร
- ผูบริหารระดับสูงสุดไดแก
และบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งการ
อธิการบดี รองอธิการบดี และ
ประเมินที่ครบถวนในการ
คณบดี เห็นความสําคัญกับงาน
ดําเนินงาน
ประกันคุณภาพและเปนผูนําใน
2) ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับให
การลงมือปฏิบตั ิจริง รวมทั้ง
ความสําคัญกับการบริหาร
กําหนดนโยบายและแผนอยาง
คุณภาพ
เปนรูปธรรมทําใหระดับคณะ
และหนวยงานสนับสนุนรวมไป
3) มีหลักการบริหารจัดการที่ดี
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนรวมกัน ทั้ง
ถึงผูปฏิบัตงิ านระดับลางพรอม
ในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ
ใจกันพัฒนาหนวยงานของตน
โดยมีปจ จัยที่สาํ คัญ คือ
ตามระบบประกันคุณภาพ
- การใหความสําคัญของผูบริหาร 2) นโยบาย
ในทุกระดับที่มนี โยบาย ทิศ
- มีเปาหมายการดําเนินงานที่
ทางการบริหาร เปาหมายอยาง
ชัดเจนเปนรูปธรรม
ชัดเจน
- มีเอกภาพในการดําเนินงานที่ไป
- การมุงเนนการมีสวนรวม
ในทิศทางเดียวกัน
- การสรางความเขาใจจาก
- มีนโยบายการบริหารงานบุคคล
บนพื้นฐานความเสมอภาคและ
ระดับบน
การมีสวนรวมทําใหเกิดการ
- การพัฒนาศักยภาพของ
ยอมรับในทุกระดับ
บุคลากรใหเขมแข็ง เนนสรางคน
- มีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน
พัฒนาคน การสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรของ มข. เปนผูตรวจ
4) มีกรอบนโยบายที่สําคัญของ
ประเมินในระดับชาติใหมากขึน้
ผูบริหาร ที่สงผลใหระบบการ
(เพื่อนําประสบการณและแนว
บริหารคุณภาพประสบ
ปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาองคกร)
ความสําเร็จ เพือ่ มุงไปสู
- มีนโยบายเพิม่ พูนความรูดาน
มหาวิทยาลัยชัน้ นําในอาเซียน
ประกันคุณภาพแกบุคลากร เพือ่
ไดแก
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ทีม C
1) ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญ
กับระบบประกันคุณภาพทําอยาง
จริงจังในการใชมาพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานใน
มหาวิทยาลัย
2) อธิการบดียินดีใหขอมูลการ
บริหารภายในแกผูเยี่ยมชมอยาง
เปดเผยแมจะเปนกลยุทธที่สําคัญ
ของสถาบัน
3) มีการประเมินการเยี่ยมชม
สถาบันครบถวนทุกระดับตั้งแต
งานรักษาความปลอดภัย –
สิ้นสุดการเยี่ยมชม
4) มีการวางระบบงานบริการที่
เปนไปอยางเปนระบบ
5) ความสามัคคีและการมีสวนรวม
ขององคกร และบุคลากรยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
ปรับปรุงระบบงานตาง ๆ หรือ
พัฒนาสูความสําเร็จรวมกัน
6) ความเปนเอกภาพ (Unity) ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน และการมี
เปาหมายเดียวกันขององคกร
7) ใชคนนอยแตมปี ระสิทธิภาพ
8) มีเครือขายในการปฏิบัติงาน มี
การสรางทีมงานสราง
ผูปฏิบัติงาน

ทีม A
ทีม B
ทีม C
ลดปญหาความไมเขาใจใน
9) มีเปาหมายภายใตหลักธรรมาภิ
- การกําหนดนโยบายที่ชัดเจน
ระบบประกันคุณภาพ
บาลรวมกัน
- มีหนวยงานรองรับ
3) การบริหารจัดการ
10) ประทับใจในการอํานวยความ
- ใหโอกาสพัฒนาฝกอบรม
- มีการถายทอดแผนสูการ
สะดวกระหวางเยี่ยมชม
- วางระบบงาน มีผูรับผิดชอบ
ปฏิบัติงาน
หนวยงาน เชน การจราจร
- สรางความตระหนักให
- มีการสรางแรงจูงใจ
อาหาร เครื่องดืม่
คนทํางาน
5) ความรวดเร็วในการเผยแพรขอมูล - มีการสรางเครือขายในการ
ทํางาน
ขาวสารผานเว็บไซต
- มีการสรางทัศนคติที่ดีกับการ
เปลี่ยนแปลงไปสูการพัฒนา
- มีการจัดการความรูในหนวยงาน

2. สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
ทีม A
ทีม B
ทีม C
1) ภาพรวม
1) สามารถนําระบบประกันคุณภาพ 1) การบริหารจัดการ
- เมือ่ เริ่มดําเนินการ PMQA
มาใชประโยชนในการบริหาร
- มีการจัดทํา Action plan และ
จัดการ ทําใหคณะสาธารณสุขมี
นําไปใชในการพิจารณาการ
มหาวิทยาลัยขอนแกนตระหนัก
ความกาวหนา
จัดสรรเงินประมาณ/การประเมิน
ถึงความสําคัญในการสรางความ
2) การสรางแรงจูงใจในการทํางาน
แผนผล/งานประกันคุณภาพ
เขาใจในระบบ PMQA
3) การมีสวนรวมในการจัดทําระบบ
และรายงานประจําป
- คูมือผูต รวจประเมินคุณภาพ
ประกันคุณภาพ โดยผูบริหาร
- มีระบบการทํางานที่ดี
ภายในของ
ระดับบนและบุคลากรทุกระดับให - เมื่อมีเกณฑใหมเขามา
มหาวิทยาลัยขอนแกนชัดเจน
และกระชับเขาใจงาย
ความสําคัญ และมอบนโยบายให
มหาวิทยาลัยจะเปนผูปฏิบัติ
บุคลากรนําไปปฏิบัติตาม
ตามเกณฑแทนคณะและ
- การจัดสรรอัตรากําลังเพื่อสราง
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย เพื่อให
หนวยงานกอน 1 ป และ
บุคลากรใหเรียนรู PMQA และ
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําอยาง
พิจารณาวามีปญ
 หาอุปสรรค
นําความรูที่ไดมาปฏิบัติ สามารถ
พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนจน
ชัดเจน
อะไรในการดําเนินงานตาม
มีชื่อเสียงและเปนผูนําทางดาน
4) มีการพัฒนาบุคลากรอยาง
เกณฑเหลานั้น เพื่อหาทางแกไข
การประกันคุณภาพ
ตอเนื่อง และมีการแบงกลุมเปา
และวางระบบใหอยูตัว แลวในป
มายในการพัฒนาอยางชัดเจน
- การวางนโยบายใหผูบริหารระดับ
ที่ 2 จึงใหคณะและหนวยงาน
สนับสนุนเปนผูดําเนินงานเอง
ตางๆและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ทุกคนตองเขารับการฝกอบรม
ระบบประกันคุณภาพ
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ทีม A

ทีม B
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ทีม C
- มีการบูรณาการตัวชี้วัดของสกอ.
กพร. และ สมศ. มาใชในระบบ
ประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย
- มีการสรางแรงจูงใจ โดยการให
เงินรางวัลกับหนวยงานที่มีผล
การการประกันคุณภาพโดดเดน
- มีระบบการบริหารจัดการเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคในการจัดทํา
PMQA เชน มีการดําเนินงาน
ตั้งแตผูบริหารระดับสูงสูผูปฏิบตั ิ
โดยทานอธิการบดีให
ความสําคัญและปฏิบัติอยาง
จริงจัง วางนโยบายใหผูที่
เกี่ยวของถือปฏิบัติตามระดับการ
บังคับบัญชา
- มีการศึกษาคนควาตัวบงชีจ้ าก
หนวยงานที่รับจัดลําดับคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยเพื่อนําตัวชีว้ ัด
เหลานั้นมาถายทอดสูแนวปฏิบัติ
เชน ตัวชี้วัดของ THES
2) คณะสาธารณาสุข
- ผูบ ริหารคณะ เนนการบริหารงาน
โดยใหทุกคนมีสวนรวมในการ
แสดงความคิดเห็นและมีการ
ทํางานอยางเปนระบบ
- คณบดีมีความทุมเทใหกับการ
ทํางานอยางจริงจังโดยไมหวัง
ผลตอบแทน
- มีนโยบายในการคัดเลือกนิสิตที่มี
ความสามารถพิเศษหลังจาก
รับเขาศึกษาแลว
3) สํานักวิทยบริการ (สํานักหอสมุด

ทีม A

ทีม B

ทีม C
และวิทยาการการเรียนรู)
- มีการจัดเก็บขอมูล เชน ออก
แบบฟอรมวาตองการขอมูล
อะไรบาง และใหผูดําเนินการสง
ขอมูลทางอีเมลโดยมี
ภาพประกอบและมอบหมายให
ผูดําเนินการเปนผูอธิบาย
- ระบบการใหความรูและพัฒนา
บุคลากรดานคุณภาพโดยใช
หลักการเตรียมคน ระดมสมอง
เตรียมสารสนเทศ เชน อบรม
ECPE Criteria และ SAR Writing
- นําขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจ
ประเมินไปดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกร (OFI) สามารถ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนาการ
ใหบริการชั้นเลิศ ดานการวัด
วิเคราะหและการจัดการ
สารสนเทศ ดานบุคลากร
กระบวนการสรางคุณคาและ
กระบวนการสนับสนุน

3. สิ่งที่จะนําไปปรับใชกับการทํางาน
ทีม A
ทีม B
ทีม C
1) การใหความสําคัญกับการบริหาร 1) ใหความรูเรื่องการประกันคุณภาพ 1) เคล็ดลับความสําเร็จของการ
จัดการแบบมีสว นรวม เพื่อการ
อยางละเอียด มีนิยามอธิบาย
ทํางาน เชน ความเอาใจใสและ
บริหารงานอยางมีคุณภาพ
ตัวชีว้ ัด/องคประกอบ เพื่อมาเปน
เอาจริงเอาจัง คนทํางานและ
2) มีการพัฒนาองคความรูใหกับ
ประโยชนในการทํา SAR
ระบบงานที่รับผิดชอบ
บุคลากรทุกระดับ ตรงตาม
2) สรางเปาหมายในการทํางานที่
2) การผูกโยงผลงานกับเงินรางวัล
ชัดเจนและไปใหถึง
กลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดทักษะ
3) การมีแผนปฏิบตั ิงานชัดเจน และ
และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม 3) พยายามสรางวัฒนธรรมองคกร
ใหมีการประเมินผลและนํามา
แบบ มข.
ในแตละดาน สงผลใหการบริหาร
ปรับปรุงการดําเนินงานอยาง
จัดการองครวมบรรลุตาม
ตอเนื่อง
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ทีม A
เปาหมาย วิสัยทัศนที่กําหนด
3) มีการดําเนินงานอยางเปนระบบ
ตามวงจร PDCA เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
4) มีการนําผลการประเมินคุณภาพ
มาใชในการแกไขจุดออน เพือ่
พัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให
มีประสิทธิภาพและคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง
5) มีการนําระบบสารสนเทศมาใชใน
การพัฒนาอยางครบวงจรในทุก
ระบบการทํางานโดยสวนกลาง
มหาวิทยาลัยเปนผูรับผิดชอบ

ทีม B
4)
5)
6)

7)
8)
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ทีม C
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการ
ทํางาน การใหความรูความเขาใจ
ใหความสําคัญกับบุคลากรทุก
ระดับ
การใหความสําคัญกับการวาง
ระบบงานและขอมูลที่ใชในการ
ทํางานประกอบการตัดสินใจเชิง
บริหาร
การแปลงนโยบายสูการปฏิบตั ิให
เปนรูปธรรม
เทียบเคียงผลการดําเนินกับ
หนวยงานอื่นที่มีผลการ
ดําเนินงานที่ดีกวาแลวนํามาปรัง
ปรุงผลการดําเนินงานของตนเอง
ใหสูงกวาหรือเทียบเทา

สรุปการศึกษาดูงานกรณีศึกษา :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ทีม A
1) การตอนรับของผูบริหารและ
บุคลากรทุกระดับ
2) สถานที่และบรรยากาศสวยงาม มี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ
สงเสริมสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน โดย
สามารถชี้นําสังคมในเขตพื้นที่ได
เปนอยางดี
3) แหลงรวมองคความรูทางดานบัว
ทั้งเรื่อง การเพาะปลูกบัว แหลง
รวมพันธุบวั จากแหลงตางๆ
4) ความรวมมือของบุคลากรในการ
ดําเนินงานตามพันธกิจของ
หนวยงาน เพื่อตอบสนองพันธกิจ
ของวิทยาเขต และมหาวิทยาลัย
5) เปนแหลงความรู และมีการ
เผยแพรความรูที่นําไปสูการ
พัฒนาชุมชนและองคกรภายนอก
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีแกชุมชนและองคกร
ภายนอก

ทีม B
ทีม C
1) มีการตอนรับอยางอบอุน
1) ทุกหนวยงานภายในวิทยาเขต
2) สิ่งแวดลอมด านกายภาพเอื้อต อ
ยินดีแลกเปลี่ยนดานการประกัน
การทํางาน
คุณภาพและนําเสนอจุดเดนที่
3) การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของ
เปนแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
วิทยาเขต
2) บรรยากาศโดยรวมของวิทยาเขต
4) บุคลากรมีความภาคภูมิใจในการ
กิจกรรมลอยกระทง กิจกรรม
เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาวิทยา
การศึกษาดูงานนอกสถานที่ สิ่ง
เขต
อํานวยความสะดวกภายใน
5) การสร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ
หองพัก เชน เตียงนอนเดียว
กั บ ชุ ม ชนในท อ งถิ่ น บ า น วั ด 3) วิทยาเขตฯเปนแหลงความรู และ
โรงเรียน
มีการเผยแพรความรูที่นําไปสูก าร
พัฒนาชุมชนและองคกรภายนอก
ที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีแกชุมชนและองคกร
ภายนอก
4) การตอนรับของผูบริหารและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของระหวาง
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
5) มีเจาหนาที่ที่มอี ัธยาศัยดีและมี
ยานพาหนะอํานวยความสะดวก
ระหวางศึกษาดูงานสถานที่ตางๆ
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2. สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
ทีม A
1) มีการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง สามารถลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน และขยายการบริการที่
หลากหลายในเชิงรุกโดยนํา
เทคโนโลยีมาประยุกตใช ทําใหสอด
รับกับความตองการของผูรับบริการ
ไดเปนอยางดี เชน ศูนยบริการรวม
มก.ฉกส. (CSC Service Link) การ
เบิกจายเงินรายไดโดยใชระบบ
Cash Management
2) มีการนําเสนอขอมูลจากทุก
หนวยงาน ทําใหเห็นแนวปฏิบัติที่ดี
ของแตละหนวยงานอยางแทจริง
เชน แนวปฏิบตั ิที่ดีทางการเงินของ
สํานักวิทยบริการ ฉกส. การให
รางวัลอาจารยที่ปรึกษาดีเดน
3) การมีสวนรวมกับชุมชน เปนแหลง
ความรู และมีการเผยแพรความรูที่
นําไปสูการพัฒนาชุมชนและองคกร
ภายนอกที่กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแกชุมชนและ
องคกรภายนอก
4) มีกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรและ
นิสิตที่หลากหลาย ที่มุงเนนการมี
สวนรวม เพื่อการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น เชน
วัฒนธรรมการทํานา ประเพณีลอย
กระทง การพาบุคลากรและนิสิตไป
ฝกปฏิบัติธรรม

ทีม B
1) การจัดการเชิงระบบ
2) สรางแรงจูงใจในการใหรางวัล
3) เบิกจายรายไดแบบ Cash
Management บนเครือขาย
อินเตอรเน็ต
4) การจัดการแบบรวมศูนย “รวม
บริการประสานภารกิจ โดยมี
ฐานขอมูลเดียวกัน”
5) มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลดอุปสรรคการทํางาน ลด
บุคลากร ลดคาใชจา ย
6) บุคลากรสวนใหญเปนพนักงาน
แสดงประสิทธิภาพไดเต็มที่

1)
2)

3)

4)

5)

6)
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ทีม C
แนวปฏิบัติที่ดีทางการเงินของ
สํานักวิทยบริการ
นําความรูดานวิชาการไปเผยแพร
แกชุมชนภายนอกกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแกชุมชน
และองคกรภายนอก
การนําระบบศูนยบริการรวม มก.
ฉกส. (CSC Service Link) มาใช
ในการบริหารงาน ชวยลดขั้นตอน
และระยะเวลาการใหบริการ
(สําหรับหนวยงานที่มีขนาดเล็ก)
สามารถบริหารจัดการให
สอดคลองกับสภาพทองถิ่น
โดยเฉพาะความรวมมือและ
ประสานสัมพันธกับชุมชนทองถิ่น
เชน นําผลิตภัณฑพื้นบานมาเพิ่ม
คุณคา
ใชพื้นที่รอบวิทยาเขตใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ใชเปน
กรณีศึกษาสําหรับนิสิต
ระบบการเบิกจายเงินออนไลน
(Cash Management)ที่สามารถ
นําเงินมาบริหารจัดการใหการ
ดําเนินงานภารกิจตางๆเปนไป
อยางตอเนื่อง

3. สิ่งที่จะนําไปปรับใชกับการทํางาน
ทีม A
1) การปรับปรุงระบบการใหบริการ
ตางๆ โดยนําระบบสารสนเทศมา
ใชในการปฏิบตั ิงาน เพื่อลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ใหบริการ
2) ระบบการใหรางวัลมาใชใน
องคกร เชน รางวัลอาจารยที่
ปรึกษาดีเดน รางวัลกิจกรรมนิสิต
3) ระบบการบริหารจัดการดาน
การเงิน ของสํานักวิทยบริการ
ฉกส. มาปรับใชในหนวยงาน

ทีม B
1) ผลักดันขับเคลื่อนคนรุนใหม และ
ใหแสดงศักยภาพใหเต็มที่
2) การทบทวนงานประกันคุณภาพ
ทุกๆ 3 เดือน
3) ริเริ่มการจัด Home room ในการ
เรียนการสอน
4) นําเรื่องการเบิกจายแบบ Cash
Management มาใชในการ
ทํางาน
5) การใชทรัพยากรอยางคุมคา
ประหยัด
6) การลดขั้นตอนการทํางาน การ
บริหารแบบเบ็ดเสร็จ

ทีม C
1) แนวปฏิบัติที่ดีทางการเงินของ
สํานักวิทยบริการ
2) การนําเสนอของแตละหนวยงาน
ในเรื่องการประกันคุณภาพ
พรอมระบบการบริหารจัดการ
สามารถนําไปเสนอกับผูบริหาร
ในองคกรใหปรับปรุงและเพิ่มเติม
การปฏิบัติงานใหถูกตองและ
พัฒนาใหดียิ่งขึน้
3) ระบบการเบิกจายเงินออนไลน
(Cash Management)ที่สามารถ
นําเงินมาบริหารจัดการใหการ
ดําเนินงานภารกิจตางๆเปนไป
อยางตอเนื่อง

สรุปประเด็นจากการจัดการความรูดานการเงินและงบประมาณ
1. สิ่งที่ไดรับจากการจัดการความรู
ทีม A
1) ไดแลกเปลี่ยนแนวคิดและแนว
ปฏิบัติทางดานการเงินและ
งบประมาณแตละหนวยงาน ที่จะ
นํามาปรับใชในหนวยงาน
2) มีความเขาใจในองคความรูดาน
การเงินและงบประมาณมากขึน้
เชน นิยามคําวา รายรับ รายจาย และ รายได – คาใชจา ย
3) ไดกลุมเครือขายความรวมมือ
ดานเงินและงบประมาณ
4) สามารถนําแนวปฏิบัติทางดาน
การเงินและงบประมาณมา
ประยุกตใชในการพัฒนางาน เชน

ทีม B
ม.ขอนแกน
1) มีการบริหารการเงินและ
งบประมาณแบบรวมศูนย
2) มีการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงาน
3) มีการนําเงินรายไดมาเปนรางวัล
กรณีมีผลงานเกินเปาหมาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร
1) เบิกจายรายไดแบบ Cash
Management บนเครือขาย
อินเตอรเน็ต
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ทีม C
1) สามารถนําความรูและ
กระบวนการบริหารจัดการดาน
การเงินและงบประมาณที่ไดรบั มา
ประยุกตใชกบั การทํางาน เชน
การจัดทําแผนกล

ทีม A
การนําระบบสารสนเทศมา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการ
ดานการเงินและงบประมาณ

ทีม B
2) การจัดการแบบรวมศูนย “รวม
บริการประสานภารกิจ โดยมี
ฐานขอมูลเดียวกัน” เพื่อชวยลด
คาใชจา ย
3) มีการทบทวนโครงการเพื่อจัดสรร
เงินงบประมาณใหม
4) มีการตรวจสอบเอกสารทางการ
เงินทุกๆ 3 เดือน

ทีม C

ทีม B
-

ทีม C
1) ควรนําเสนอแผนกลยุทธทาง
การเงินของหนวยงานที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีทางการเงินและ
งบประมาณมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน
2) บรรยากาศหองประชุมไม
เหมาะสมกับการจัดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม
ยอย
3) ควรเพิ่มระยะเวลาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหมากขึ้น

2. ขอเสนอแนะ
ทีม A
1) ควรมีที่ปรึกษาหรือผูเชี่ยวชาญให
คําแนะนําในการจัดการดานเงิน
และงบประมาณ
2) ควรจัดกิจกรรมเครือขายความ
รวมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนองค
ความรูรวมกันในการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง เชน กฎระเบียบ
ขอบังคับ แนวปฏิบัติ ปญหา
อุปสรรคการปฏิบัติงาน ปจจัยที่
สงผลสําเร็จ เปนตน เพื่อนําไปสู
การพัฒนาของแตละองคกร
3) ควรมีการทําความเขาใจในการ
จัดการองคความรูดานเงินและ
งบประมาณใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งในเรื่อง นิยามศัพทที่
เกี่ยวของ การตีความเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553
จากการประเมินผลขอมูลแบบประเมินโครงการฯ พบวา มีผูเขารวมโครงการฯ จํานวน 42 คน โดย
ตอบแบบประเมินฯ จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 73.81 และไมไดตอบแบบประเมินฯ จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 26.19
ขอมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 1 จําแนกเพศของผูกรอกแบบประเมิน
เพศ

ชาย

หญิง

ไมระบุ

รวม

จํานวน

2

27

2

31

รอยละตอผูเขารวม
ทั้งหมด

6.5

87.1

6.5

100

ตารางที่ 2 จําแนกอายุการทํางานของผูกรอกแบบประเมิน
ชวงอายุ

1 – 5 ป

6 – 10 ป

10 ปขึ้นไป

ไมระบุ

รวม

จํานวน

7

4

17

3

31

รอยละตอ
ผูเขารวม
ทั้งหมด

22.6

12.9

54.8

9.7

100

ตารางที่ 3 จําแนกสังกัดของผูกรอกแบบประเมิน
สังกัด

คณะวิชา

หนวยงาน
สนับสนุน

ไมระบุ

จํานวน

13

18

0

31

รอยละตอผูเขารวม
ทั้งหมด

41.9

58.1

0

100
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รวม

ตารางที่ 4 วิทยาเขตที่สังกัดของผูกรอกแบบประเมิน
สังกัด

บางเขน

กําแพงแสน

ศรีราชา

สกลนคร

ไมระบุ

รวม

จํานวน

26

3

2

0

0

31

รอยละตอ
ผูเขารวม

83.9

9.7

6.5

0

0

100

ตารางที่ 5 ตําแหนงทางบริหารของผูกรอกแบบประเมิน
สังกัด

ผูชวย
อธิการ
บดี

คณบดี /
รอง
ผูชวย หัวหนา ผูปฏิบัติ
ผูอํานว คณบดี / คณบดี / ภาควิชา / งาน
ยการ
รอง
ผูชวย หัวหนา
สํานัก/ ผูอํานว ผูอํานวยก ฝาย /
สถาบัน/ ยการ
ารสํานัก/ สถานี/
กอง
สถาบัน/ งาน /
กอง เลขานุการ

จํานวน

1

0

1

0

12

รอยละตอ
ผูเขารวม
ทั้งหมด

3.2

0

3.2

0

38.7

ไมระบุ

รวม

15

2

31

48.4

6.5

100

ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการแสดงความคิดเห็น
ตอโครงการ
ผลการประเมิน
คา
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
4.15
0.655
มาก

รายการ
ดานคุณภาพของเนื้อหา
1. ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมา และ
พัฒนาการของหนวยงานกรณีศึกษา

ม.ขอนแกน

4.63

0.556

มากที่สุด

มก.ฉกส.

4.29

0.973

มาก

2. ไดรับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระบบประกัน
คุณภาพภายในของหนวยงานกรณีศึกษา

ม.ขอนแกน

4.48

0.574

มาก

มก.ฉกส.

4.28

0.649

มาก

3. ไดรับความรู เกีย่ วกับการบริหารจัดการตามพันธกิจ
ของหนวยงานกรณีศึกษา

ม.ขอนแกน

4.37

0.615

มาก

มก.ฉกส.

4.37

0.556

มาก

4. ไดรับความรู เกีย่ วกับปจจัยสําคัญที่ทําใหหนวยงาน

ม.ขอนแกน

4.47

0.629

มาก

121

รายการ

ผลการประเมิน
คา
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
4.31
0.604
มาก

กรณีศึกษาประสบความสําเร็จดานการประกันคุณภาพ

มก.ฉกส.

5. ไดรับความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ

KM

4.03

0.657

มาก

6. สามารถนําความรู และกระบวนการบริหารจัดการ
ดานการเงินและงบประมาณ ที่ไดรับมาประยุกตใชกับ
การทํางานดานประกันคุณภาพของหนวยงานได

KM

4.00

0.577

ปานกลาง

7. การถายทอดเนื้อหาในการนําเสนอมีความชัดเจน

ม.ขอนแกน

4.33

0.661

มาก

มก.ฉกส.

4.26

0.631

มาก

KM

4.21

0.559

มาก

ม.ขอนแกน

4.10

0.662

มาก

มก.ฉกส.

4.10
4.43

0.651
0.547

มาก
มาก

9. ความเหมาะสมของชวงเวลาการจัดโครงการฯ

ภาพรวม

4.42

0.620

มาก

10. ความเหมาะสมของจํานวนผูเขารวมโครงการฯ

ภาพรวม

4.35

0.709

มาก

ม.ขอนแกน

4.17

0.834

มาก

มก.ฉกส.

4.32

0.772

มาก

KM

4.25

0.799

มาก

ภาพรวม

4.58
4.80

0.564
0.403

มากที่สุด
มากที่สุด

ม.ขอนแกน

4.83

0.379

มากที่สุด

มก.ฉกส.

4.84

0.374

มากที่สุด

KM

4.81

0.477

มากที่สุด

ม.ขอนแกน

4.80

0.407

มากที่สุด

มก.ฉกส.

4.81

0.402

มากที่สุด

KM

4.81

0.477

มากที่สุด

ภาพรวม

4.74

0.514

มากที่สุด

8. โครงการนี้ ตรงกับความคาดหวังที่ทานตั้งไว
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ

11. ความเหมาะสมของกําหนดการศึกษาดูงานและการ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
12. ความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
13. เจาหนาทีใ่ หการตอนรับดวยอัธยาศัยไมตรี

14. เจาหนาที่ใหการบริการที่อํานวยความสะดวกตอ
ผูเขารวมโครงการฯ
15. การปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่สํานักประกันคุณภาพใน
การจัดโครงการฯ
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ผลการประเมิน
คา
คาเฉลี่ย เบี่ยงเบน ความหมาย
มาตรฐาน
4.64
0.426
มากที่สุด

รายการ
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
16. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดโครงการ

ม.ขอนแกน

4.67

0.479

มากที่สุด

มก.ฉกส.

4.68

0.475

มากที่สุด

17. ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณตางๆ ในการจัด
โครงการ

ม.ขอนแกน

4.63

0.490

มากที่สุด

มก.ฉกส.

4.52

0.570

มากที่สุด

18. ความเหมาะสมของอาหารวาง และอาหารกลางวัน

ม.ขอนแกน

4.57

0.728

มากที่สุด

มก.ฉกส.

4.74

0.445

มากที่สุด

ภาพรวม

4.68
4.53

0.475
0.317

มากที่สุด
มากที่สุด

19. ความเหมาะสมของยานพาหนะในการเดินทาง
ภาพรวม

มีคาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจตามประเด็นหลักสรุปได ดังนี้
ดานคุณภาพของเนื้อหา
4.15 อยูในระดับมาก
ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 4.43 อยูในระดับมาก
ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
4.80 อยูในระดับมากที่สุด
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
4.64 อยูในระดับมากที่สุด
ภาพรวมจากการประเมินฯ จากทั้ง 4 ดาน 35 ประเด็นยอย มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ เทากับ 4.53 อยู
ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาประเด็นที่ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ เจาหนาที่ใหการตอนรับ
ดวยอัธยาศัยไมตรี มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 อยูในระดับมากที่สุด ซึ่งอยูในดานเจาหนาที่ผูใหบริการ สวน
ประเด็นที่ไดคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยสุด คือสามารถนําความรู และกระบวนการบริหารจัดการดานการเงิน
และงบประมาณ ที่ไดรับมาประยุกตใชกับการทํางานดานประกันคุณภาพของหนวยงานได 4.00 อยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งอยูในดานคุณภาพของเนื้อหา
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ลําดับที่

ขอเสนอแนะ

ความถี่

1

ควรเพิ่มระยะเวลาใหการอบรมเพิ่มอีก 1 วัน

3

2

ควรจัดกิจกรรมในลักษณะนีท้ ุกป เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู แนวปฏิบัติที่ดี
และไดเครือขายดานการประกันคุณภาพ

3

3

ขอใหจัดอบรมเรื่องการเงินและงบประมาณโดยตรงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

2
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ลําดับที่

ขอเสนอแนะ

ความถี่

4

กําหนดการเดินทางไมควรนัดเวลาเชาเกินไป ควรเผื่อเวลาใหผทู ี่อยูตา งวิทยาเขต

1

5

ควรสรุปเนื้อหาสําคัญที่ไดรบั จากหนวยงานตางๆใหผูบริหารรับทราบ

1

6

กําหนดการควรมีความกระชับ เพื่อประโยชนในการใหความรูมากที่สุด

1

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. เพิ่มระยะเวลาการจัดงานขึ้น 1 วัน
2. ปรับกําหนดการเดินทางใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
3. จัดอบรมเรื่องการเงินและงบประมาณเพื่อการประกันคุณภาพโดยเฉพาะ

124

ภาคผนวก



ภาคผนวกที่ 1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



ภาคผนวกที่ 2 โครงการการจัดการความรู (KM) ดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการ
ประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2553



ภาคผนวกที่ 3 รายชื่อสมาชิกเครือขายโครงการการจัดการความรู (KM) ดานการเงิน
และงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป
2553



ภาคผนวกที่ 4 แบบเขียนรายงานการเขารวมโครงการการจัดการความรู (KM) ดาน
การเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน
ประจําป 2553



ภาคผนวกที่ 5 ภาพกิจกรรม
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คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ภาคผนวกที่ 1

คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ที่ 4225/2553
เรื่อง ใหขาราชการและบุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
“โครงการการจัดการความรู (KM) ดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ
และศึกษาดูงาน ประจําป 2553”
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ตามที่สํานักประกันคุณภาพ ไดจัดโครงการการจัดการความรู (KM) ดานการเงินและ
งบประมาณ เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพ และศึ ก ษาดู ง าน ประจํ า ป 2553 เพื่ อ เป น การศึ ก ษาดู ง านและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพจาก
ประสบการณตรงเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ซึ่งโครงการฯ ดังกลาว มีขาราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เขารว ม
โครงการฯ จํ า นวน 42 คน รายชื่ อ ดั ง แนบ และมี กํ า หนดการเดิ น ทางโดยเครื่ อ งบิ น ไปศึ ก ษาดู ง านและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553 ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สํานักประกันคุณภาพจึงขออนุมัติใหขาราชการและบุคลากรไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
สั่ง ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2553

(รองศาสตราจารยวุฒิชัย กปลกาญจน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ภาคผนวกที่ 2
โครงการการจัดการความรู (KM)
ดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2553
1. หลักการและเหตุผล
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11
กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใช
ในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน
การพัฒนาระบบการจัดการความรูในองคกร เปนการนําความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถของ
องคกรใหไดมากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรูเพื่อถายทอดและแบงปนไปยังบุคลากร
เปาหมายไดอยางถูกตอง เหมาะสม เพื่อ
1) พัฒนางานใหมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยงิ่ ขึ้น
2) พัฒนาคน คือพัฒนาผูปฏิบตั ิงาน
3) พัฒนาฐานความรูขององคกร
จากเหตุผลดังกลาว สํานักประกันคุณภาพ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของแตละ
หนวยงานใหมีความรูและศักยภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น จึงไดมีแนวคิดที่จะทําการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการในการจั ด การความรู โดยจั ด ทํ า ระบบที่ เ ป น ศู น ย ก ลางในการเรี ย นรู แ บ ง ป น ความรู และ
แลกเปลี่ ย นความรู เกี่ ย วกั บ การทํ า งาน เพื่ อ ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงความรู ที่ อ ยู ใ นตั ว บุ ค คล (Tacit
Knowledge) ใหอยูในรูปของความรูแบบกระจางชัด (Explicit Knowledge) รวมทั้งการศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อการประกัน
คุณภาพจากประสบการณตรงเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีทั้งจากหนวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ ไดมุมมองและประสบการณจริงในการดําเนินงานของ
แตละหนวยงานที่นําระบบประกันคุณภาพมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการจนเกิดแนวปฏิบัติที่ดี และ
สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อรวบรวมองคความรูที่มีอยูในมหาวิทยาลัยซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมา
พัฒนาใหเปนระบบ
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2.2 เพื่อเปนการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานประกันคุณภาพของหนวยงานจากประสบการณโดยตรงทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
2.3 เพื่อใหผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. เปาหมายหลัก
4.1 ผูรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา จํานวน
30 คน
4.2 คณะกรรมการประจําสํานัก และบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 10 คน
5. ตัวชี้วัด
5.1 ผูเขารวมโครงการฯ สามารถเขารวมโครงการฯ ไมนอยกวารอยละ 80 ของเปาหมายที่กําหนด
5.2 ผูเขารวมโครงการฯ มีความพึงพอใจการจัดโครงการฯ มีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
6. สถานที่
6.1 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
6.2 สํานักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
7. วิธีการดําเนินการ
7.1 จัดประชุมชี้แจงและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูเ ขารวม และผูทรงคุณวุฒิดานการเงินและ
งบประมาณ
7.2 ผูบริหารหนวยงานกรณีศึกษาแนะนําระบบประกันคุณภาพ และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน พรอม
ตอบขอซักถาม
7.3 ผูเขารวมโครงการฯ เยี่ยมชมระบบประกันคุณภาพภายใน/การจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพ/
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน/วิทยาเขต
8. วัน เวลา
วันพฤหัสบดีที่ 18 – วันเสารที่ 20 พฤศจิกายน 2553
9. คาลงทะเบียน
ผูสนใจเขารวมโครงการการจัดการความรู (KM) ดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ
และศึกษาดูงาน ประจําป 2553 มีคาลงทะเบียนทานละ 6,700 บาท (หกพันเจ็ดรอยบาทถวน) เพื่อเปนคา
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โดยสารเครื่องบิน รถโดยสารปรับอากาศ ที่พัก อาหารวาง อาหารกลางวัน เอกสารประกอบการบรรยาย และ
คาใชจายอื่นๆ
10. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
10.1 ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ และดานประกันคุณภาพจาก
หนวยงานภายในและภายนอก สงผลใหเกิดองคความรูดานการเงินและงบประมาณ 1 ชุด
10.2 ผูเขารวมโครงการฯ มีการนํากระบวนการการจัดการความรูดานการเงินและงบประมาณ เปนสวน
หนึ่งของการประกันคุณภาพ ตามตัวบงชี้ที่ 7.2 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู
10.3 สามารถนําขอมูลที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพของหนวยงาน
10.4 ผูเขารวมโครงการฯ ไดรวมสืบทอดและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
11. งบประมาณ
11.1 คาใชจายในการศึกษาดูงานของผูเขารวมโครงการฯ (คาลงทะเบียน)
11.2 คาใชจายในการดําเนินโครงการฯ จากเงินรายไดของสํานักประกันคุณภาพ
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ภาคผนวกที่ 3
รายชื่อสมาชิกเครือขายโครงการการจัดการความรู (KM)
ดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2553
ระหวางวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2553
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ลําดับ

1

2

3

4

รูปภาพ

ชื่อ-ตําแหนง-สังกัด
ชื่อ: รศ.ดร.สมศักดิ์ เพรียบพรอม
ตําแหนง: ผูทรงคุณวุฒิ
สังกัด: คณะเศรษฐศาสตร

ติดตอสื่อสารไดที่
มือถือ: 081-7315878
เบอรโทร: 02-9424649 ตอ 129
สายใน: โทรสาร: 02-9428047
อีเมล: fecossp@ku.ac.th

ชื่อ: ดร.วราภรณ เทพสัมฤทธิ์พร
ตําแหนง: คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ
สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ

มือถือ: 081-7010865
เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 47
สายใน: 4920-24 ตอ 47
โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15
อีเมล: psdwpt@ku.ac.th
มือถือ: 089-4096558
เบอรโทร: 034-352751
สายใน: 1304
โทรสาร: 034-281088
อีเมล: libopr@ku.ac.th

ชื่อ: นางอัมพร รัตนภักดิ์
ตําแหนง: ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ
ที่ปรึกษางานประกันคุณภาพ
สังกัด: สํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน
วิทยาเขต: กําแพงแสน
ชื่อ: รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีตะ
ตําแหนง: ผูชวยอธิการบดีฝา ย
วิชาการ
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร
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มือถือ: 089-2011065
เบอรโทร: 02-9428856
สายใน: 4407
โทรสาร: 02-9428151-3
อีเมล: psdwpt@ku.ac.th

ลําดับ

ชื่อ-ตําแหนง-สังกัด
ชื่อ: รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น
ตําแหนง: รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
สังกัด: คณะมนุษยศาสตร

ติดตอสื่อสารไดที่
มือถือ: 086-5185712
เบอรโทร: 02-5795566-8 ตอ 2503
สายใน: 1438-40 ตอ 2503
โทรสาร: 02-94077177
อีเมล: fhumwwy@ku.ac.th

6

ชื่อ: นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ
ตําแหนง: ผูอํานวยการ
สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ

มือถือ: 089-9637480
เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 11
สายใน: 4921
โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15
อีเมล: psdvlv@ku.ac.th

7

ชื่อ: นางวลีรตั น กาญจนปกรณชัย
ตําแหนง: ผูอํานวยการ
สังกัด: กองคลัง

8

ชื่อ: นางสุภาวดี เศรษฐฐิติ
ตําแหนง: เลขานุการคณะ
สังกัด: คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มือถือ: 081-8217280
เบอรโทร: 02-9428147
สายใน: 4301
โทรสาร: 02-9428147
อีเมล: ifrwak@ku.ac.th
มือถือ: เบอรโทร: 02-5625003
สายใน: 5001
โทรสาร: 02-9428442
อีเมล: fagiswt@ku.ac.th

9

ชื่อ: นางพรรณี ดีชวย
ตําแหนง: เลขานุการคณะ
สังกัด: คณะวนศาสตร

5

10

รูปภาพ

มือถือ: 081-8717238
เบอรโทร: 02-5790520
สายใน: 1407 ตอ 124
โทรสาร: 02-5614246
อีเมล: fforpnd@ku.ac.th

มือถือ: 083-3398496
ชื่อ: นางทิพยวัลย เหลาวงศโคตร
เบอรโทร: 02-2576959
ตําแหนง: เลขานุการ
สังกัด: สํานักทะเบียนและประมวลผล สายใน: 1760
โทรสาร: 02-5796515
อีเมล: regtvl@ku.ac.th
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ลําดับ

11

12

13

14

15

รูปภาพ

ชื่อ-ตําแหนง-สังกัด
ชื่อ: นางสาวอุษา สุพลจร
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: กองคลัง

ติดตอสื่อสารไดที่
มือถือ: 081-6264082
เบอรโทร: 02-9428149
สายใน: 4301
โทรสาร: 02-9428149
อีเมล: psdusj@ku.ac.th

ชื่อ: นางสุชีรา จรรยามั่น
ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน
สังกัด: กองแผนงาน

มือถือ: 087-971-2890
เบอรโทร: 02-9428160
สายใน: 4704
โทรสาร: 02-9428160
อีเมล: psdsrj@ku.ac.th

ชื่อ: นางนงนภัส ขันทอง
มือถือ: 087-0363284
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป เบอรโทร: 02-9428172
สังกัด: กองวิเทศสัมพันธ
สายใน: 4153
โทรสาร: 02-9428170
อีเมล:
nong_napas@windowslive.com
ชื่อ: นายดนัย ยิ้มหงษ
มือถือ: 089-7903383
ตําแหนง: หัวหนางานอาคาร สถานที่ เบอรโทร: 034-352751
(รักษาการหัวงานประกันคุณภาพ
สายใน: 3260
วิทยาเขตกําแพงแสน)
โทรสาร: 034-352751
สังกัด: กองอาคารสถานที่ และ
อีเมล: ยานพาหนะ
วิทยาเขต: กําแพงแสน
ชื่อ: นางธนกร เสริมสมัคร
มือถือ: 086-7935221
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป เบอรโทร: 02-5790170 ตอ 105
สังกัด: คณะวนศาสตร
สายใน: 1407 ตอ 105
โทรสาร: 02-5614246
อีเมล: ffortns@ku.ac.th

132

ลําดับ

16

ชื่อ-ตําแหนง-สังกัด
ชื่อ: นางสาวณัฐธยาน ดอกแกว
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: คณะวนศาสตร

ติดตอสื่อสารไดที่
มือถือ: 081-6574604
เบอรโทร: 02-5790170 ตอ 118
สายใน: 1396 ตอ 118
โทรสาร: 02-5614246
อีเมล: ffornty@ku.ac.th

17

ชื่อ: นางนฤมล นพพิบูลย เงินดี
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: คณะวนศาสตร

18

ชื่อ: นางสาววนิดา สนสุวรรณ
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร

มือถือ: 086-6269849
เบอรโทร: 02-5790170 ตอ 122
สายใน: 1396 ตอ 122
โทรสาร: 02-5614246
อีเมล: ffornmn@ku.ac.th
มือถือ: 081-4596998
เบอรโทร: 02-5625444
สายใน: 1415 ตอ 1006
โทรสาร: 02-9428290
อีเมล: fsciwds@ku.ac.th

19

20

21

รูปภาพ

ชื่อ: นางสาวอุษาวดี แซหลี
ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน
สังกัด: คณะวิทยาศาสตร

มือถือ: 084-1257572
เบอรโทร: 02-5625444 ตอ 1023
สายใน: 1415 ตอ 1023
โทรสาร: 02-9428290
อีเมล: fsciuds@ku.ac.th

ชื่อ: นางสาวฐิติรัตน สุพลธวณิชย
มือถือ: 085-1469970
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป เบอรโทร: 02-5795566 ตอ 1227
สังกัด: คณะมนุษยศาสตร
สายใน: 1438-9
โทรสาร: 02-5613485
อีเมล: fhumtrs@ku.ac.th
ชื่อ: นางสาวมัลลิกา วังศิริ
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: คณะเศรษฐศาสตร
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มือถือ: 085-4834622
เบอรโทร: 02-5791544 ตอ 5717
สายใน: 1536-8 ตอ 5717
โทรสาร: 02-5791544 ตอ5718
อีเมล: fecomlw@ku.ac.th

ลําดับ

22

ชื่อ-ตําแหนง-สังกัด
ชื่อ: นางพิมสิริ คลายขํา
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: คณะสถาปตยกรรมศาสตร

ติดตอสื่อสารไดที่
มือถือ: 081-8893272
เบอรโทร: สายใน: 4052
โทรสาร: 02-9405413
อีเมล: fengbos@ku.ac.th

23

ชื่อ: นางสาวพุทธภรณ มะละคํา
ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา
สังกัด: คณะสถาปตยกรรมศาสตร

มือถือ: 083-1336422
เบอรโทร: สายใน: 4052
โทรสาร: 02-9405413
อีเมล: ampoo9@hotmail.com

ชื่อ: นายสมนึก จงไพบูลยกจิ
ตําแหนง: อาจารย
สังกัด: คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
วิทยาเขต: กําแพงแสน
ชื่อ: นางสุกัญญา นิ่มเนียม
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
วิทยาเขต: กําแพงแสน

มือถือ: 086-8886678
เบอรโทร: 034-351895 ตอ 7233
สายใน: 3600-4 ตอ 7233
โทรสาร: 034-281057
อีเมล: faassnj@ku.ac.th
มือถือ:
เบอรโทร: 034-281105
สายใน: 3600-4 ตอ 7102
โทรสาร: 034-281057
อีเมล: faasskp@ku.ac.th

ชื่อ: นางสาววิลาวรรณ ชูแกว
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
วิทยาเขต: ศรีราชา

มือถือ: 081-8616489
เบอรโทร: 038-354587
สายใน: 2772
โทรสาร: 038-354587
อีเมล:
Chookaew19@hotmail.com

24

25

26

รูปภาพ
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ลําดับ

27

28

29

30

31
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ชื่อ-ตําแหนง-สังกัด
ชื่อ: นางสาวชีวมาศ ไทยจรรยา
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: คณะทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอม
วิทยาเขต: ศรีราชา

ติดตอสื่อสารไดที่
มือถือ: 081-6530544
เบอรโทร: 038-354587 ตอ 2772
สายใน: 2772
โทรสาร: 038-354587
อีเมล: star_stardise@hotmail.com

มือถือ: 081-5613998
เบอรโทร: 02-9428996
สายใน: 4017
โทรสาร: 02-9428996
อีเมล:
Nongnum_Nong9@hotmail.com
ชื่อ: นางสาวนาตยา มีสมศักดิ์
มือถือ: 080-4479886
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป เบอรโทร: 02-9428996
สังกัด: ศูนยวชิ าบูรณาการ หมวดวิชา สายใน: 4016
ศึกษาทั่วไป
โทรสาร: 02-9428996
อีเมล: Natty_m11@hotmail.com

ชื่อ: นางศิริจนั ทร แตสกุล
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: ศูนยวชิ าบูรณาการ หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

ชื่อ: นางสุนทรา อุชุภาพ
ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน
สังกัด: สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อ: นางสาววิรินทรดา สุขนอย
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร

135

มือถือ: 084-1415130
เบอรโทร: 02-9428600-3 ตอ206
สายใน: 1610-7 ตอ 206
โทรสาร: 02-5620338
อีเมล: aapsru@ku.ac.th
มือถือ: 089-6139155
เบอรโทร: 02-9428600-3 ตอ 207
สายใน: 1610-7 ตอ 207
โทรสาร: 02-5620338
อีเมล: aapwds@ku.ac.th

ลําดับ

ชื่อ-ตําแหนง-สังกัด
ชื่อ: นางอุษา เนียรสอาด
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

ติดตอสื่อสารไดที่
มือถือ: 089-8162898
เบอรโทร: 02-9428629
สายใน: 1253
โทรสาร: 02-5611970
อีเมล: amcusv@ku.ac.th

33

ชื่อ: นายสุทธิศักดิ์ ทองคําดี
ตําแหนง: นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน
สังกัด: สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร

มือถือ: 086-0207227
เบอรโทร: 02-9428629
สายใน: 1253
โทรสาร: 02-5611970
อีเมล: psdstst@ku.ac.th

34

ชื่อ: นางสาวกัลยกร พลอยสุวรรณ มือถือ: 082-3555877
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป เบอรโทร: 02-5620959
สังกัด: สํานักการกีฬา
สายใน: 1592, 1538
โทรสาร: 02-9406899 ตอ 0
อีเมล: feconpk@ku.ac.th

35

มือถือ: 086-0678937
ชื่อ: นางพิศมัย โหตรภวานนท
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี เบอรโทร: 02-9428293-5 ตอ 107
สังกัด: สํานักทะเบียนและประมวลผล สายใน: 1761
โทรสาร: 02-5614636
อีเมล: regpih@ku.ac.th

36

ชื่อ: นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์
มือถือ: 081-2555927
ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา
เบอรโทร: 02-9428295
สังกัด: สํานักทะเบียนและประมวลผล สายใน: 1767
โทรสาร: 02-9428020
อีเมล: regipn@ku.ac.th

37

ชื่อ: นางสุรนิ ทร เหมือนจันทรเชย
ตําแหนง:นักวิชาการศึกษา
สังกัด: งานธุรการ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาเขต: กําแพงแสน

32
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มือถือ: 089-9256522
เบอรโทร: 034-351395
สายใน: 3260-3 , 3266
โทรสาร: 034-281097
อีเมล: Surin.mu@ku.ac.th

ลําดับ

ชื่อ-ตําแหนง-สังกัด
ชื่อ: นางวรรณา ทองยา
ตําแหนง: เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
สังกัด: งานบริการการศึกษา
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
วิทยาเขต: กําแพงแสน

ติดตอสื่อสารไดที่
มือถือ: 089-8090005
เบอรโทร: 034-281096
สายใน: 3260-3
โทรสาร: 034-281097
อีเมล: Vanna.th@ku.ac.th

ชื่อ: นางจตุพร คงทอง
ตําแหนง: นักวิชาการเงินและบัญชี
สังกัด: ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการ
วิจัย พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

มือถือ: 089-4505718
เบอรโทร: 02-9405839
สายใน: 1777 ตอ 502
โทรสาร: 02-9405837
อีเมล: pscjpk@ku.ac.th

40

ชื่อ: นางมุกดา เกตุแกว
ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา
สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ

มือถือ: 081-4983346
เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 21
สายใน: 4923-4 ตอ 21
โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15
อีเมล: psdmdk@ku.ac.th

41

ชื่อ: นายธเนศ ดาวรุง โรจน
ตําแหนง: นักวิจัย
สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ

มือถือ: 089-7845198
เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 22
สายใน: 4923-4 ตอ 22
โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15
อีเมล: psdtnd@ku.ac.th

42

ชื่อ: นางสาวอรอุมา แกวมณีโชติ
ตําแหนง: นักวิชาการศึกษา
สังกัด: สํานักประกันคุณภาพ

มือถือ: 086-0481241
เบอรโทร: 02-9428299 ตอ 23
สายใน: 4923-4 ตอ 23
โทรสาร: 02-9428299 ตอ 15
อีเมล: psdoum@ku.ac.th

38

39

รูปภาพ
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รายชื่อการแบงกลุมผูเขารวมโครงการการจัดการความรู (KM)
ทีม A
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 นางอัมพร รัตนภักดิ์

ตําแหนง

2
3
4
5
6
7
8

ผูทรงคุณวุฒพิ ิเศษ
ที่ปรึกษางานประกัน
คุณภาพ
นางสุภาวดี เศรษฐฐิติ
เลขานุการ
นางสาวอุษา สุพลจร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางธนกร เสริมสมัคร
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
นางนฤมล นพพิบูลย เงินดี นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิติรัตน สุพลธวณิชย เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
นางสาววิลาวรรณ ชูแกว
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางจตุพร คงทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี

9

นางสาวนาตยา มีสมศักดิ์

10 นางสาวกัลยกร พลอย
สุวรรณ
11 นางจิรพรรณ เรืองฤทธิ์
12 นางมุกดา เกตุแกว

สังกัด
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
กองคลัง
คณะวนศาสตร
คณะวนศาสตร
คณะมนุษยศาสตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ศูนยนานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัย
พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
สํานักการกีฬา

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

สํานักทะเบียนและประมวลผล
สํานักประกันคุณภาพ

เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป

ทีม B
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
1 รศ.ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น
2
3
4

ตําแหนง

รองคณบดีฝายประกัน
คุณภาพ
อ.สมนึก จงไพบูลยกิจ
อาจารย
นางทิพยวัลย เหลาวงศโคตร เลขานุการ
นางสุชีรา จรรยามั่น
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน
138

สังกัด
คณะมนุษยศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
สํานักทะเบียนและประมวลผล
กองแผนงาน

ลําดับ
ที่
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวณัฐธยาน ดอกแกว
นางสาววนิดา สนสุวรรณ
นางสาวพุทธภรณ มะละคํา
นางสาวมัลลิกา วังศิริ
นางสาวชีวมาศ ไทยจรรยา
นางสุนทรา อุชุภาพ

11 นางอุษา เนียรสอาด

ตําแหนง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน
นักวิชาการเงินและบัญชี

12 นางสุรินทร เหมือนจันทรเชย นักวิชาการศึกษา
13 นายธเนศ ดาวรุงโรจน
นักวิจัย

สังกัด
คณะวนศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
สํานักประกันคุณภาพ

ทีม C
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล

ตําแหนง

สังกัด

นางวลีรัตน กาญจนปกรณชัย
นางพรรณี ดีชวย
นางสาวนงนภัส ขันทอง
นายดนัย ยิ้มหงษ

ผูอํานวยการ
เลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
หัวหนางานอาคาร สถานที่

5

นางสาวอุษาวดี แซหลี

6
7
8

นางพิมสิริ คลายขํา
นางสุกัญญา นิ่มเนียม
นางศิริจันทร แตสกุล

นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี

กองคลัง
คณะวนศาสตร
กองวิเทศสัมพันธ
กองอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
กําแพงแสน
คณะวิทยาศาสตร

9

นางสาววิรินทรดา สุขนอย

นักวิชาการเงินและบัญชี
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร

ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ที่
10 นายสุทธิศกั ดิ์ ทองคําดี
11 นางพิศมัย โหตรภวานนท
12 นางวรรณา ทองยา
13 นางสาวอรอุมา แกวมณีโชติ

ตําแหนง

สังกัด

นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
สํานักทะเบียนและประมวลผล
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน
นักวิชาการศึกษา
สํานักประกันคุณภาพ
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ภาคผนวกที่ 4
แบบเขียนรายงานการเขารวมโครงการการจัดการความรู (KM)
ดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการประกันคุณภาพ และศึกษาดูงาน ประจําป 2553
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2553
เพื่อใหการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอใหทกุ ทานที่เขา
รวมโครงการสรุปประเด็นดังนี้
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยขอนแกน
…………………………...………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยขอนแกน (ทั้งที่ไมเกีย่ วของและเกี่ยวของ
กับงานที่ทํา)
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. สิ่งที่จะนําไปปรับใชกับการทํางาน
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงกลับคืนมาทีส่ ํานักประกันคุณภาพ ชัน้ 9 อาคารสารนิเทศ
50 ป หรือ พิมพเปนไฟลสงอีเมลมาที่ : psdoum@ku.ac.th ภายในวันศุกรที่ 26
พฤศจิกายน 2553 จักขอบพระคุณยิ่ง
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กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
วันศุกรที่ 19 พฤศจิกายน 2553
เพื่อใหการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ เกิดประโยชนสูงสุดกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอใหทกุ ทานที่เขา
รวมโครงการสรุปประเด็นดังนี้
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. สิ่งที่ไดเรียนรูหรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร (ทั้งที่ไมเกี่ยวของและเกี่ยวของกับงานที่ทาํ )
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
3. สิ่งที่จะนําไปปรับใชกับการทํางาน
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………...………………………………………………………………………………
หมายเหตุ : ขอใหผูเขารวมโครงการฯ สงกลับคืนมาทีส่ ํานักประกันคุณภาพ ชัน้ 9 อาคารสารนิเทศ
50 ป หรือ พิมพเปนไฟลสงอีเมลมาที่ : psdoum@ku.ac.th ภายในวันศุกรที่ 26
พฤศจิกายน 2553 จักขอบพระคุณยิ่ง
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ภาคผนวกที่ 5
ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม (ตอ)
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เอกสารวิชาการ
ที่ปรึกษา
คณะบรรณาธิการ

เอกสารเผยแพร

16/2553 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
นางมุกดา เกตุแกว
ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นายธเนศ ดาวรุงโรจน
ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นางสาวอรอุมา แกวมณีโชติ ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นางสาวศิริลักษณ โดดหนู
ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ธันวาคม 2553 จํานวน 50 เลม

145

