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ค าน า 
 
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้จัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ประจ ำปี 2557 เป็นกำรศึกษำดูงำน
มหำวิทยำลัยมหิดล เพ่ือเป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx) กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อกำรจัดอันดับ QS Ranking และกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรจัดอันดับ UI Green 
Metric Ranking ซึ่งมหำวิทยำลัยมหิดลมีควำมโดดเด่นในด้ำนนี้ โดยได้รวบรวมเนื้อหำ สำระ แนวปฏิบัติที่ดี 
และข้อเสนอแนะที่ได้รับจำกกำรจัดโครงกำรฯ ไว้ในรำยงำนฉบับนี้       เพ่ือถ่ำยทอดให้แต่ละหน่วยงำนได้รับ
ทรำบถึงกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนกรณีศึกษำ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดี และน ำไปประยุกต์ใช้ให้บรรลุเป้ำหมำย
ที่ก ำหนด ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหำในรำยงำนเป็นกำรสรุปข้อมูลจำกกำรศึกษำดูงำนและกำร
บรรยำยของผู้บริหำรหน่วยงำนกรณีศึกษำ รวมถึงควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ที่ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รับฟังกำรบรรยำยทั้งแนวปฏิบัติที่ดี กำรบริหำรงำน กำรด ำเนินกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนให้มี
ประสิทธิภำพ ซึ่งได้รับควำมกรุณำจำกมหำวิทยำลัยมหิดล ส ำนักงำนประกันคุณภำพจึงขอขอบคุณมำ ณ ที่นี้  
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนสรุปผลโครงกำรฯ เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์
ส ำหรับผู้บริหำร บุคลำกร และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำนต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
  

 ตำมที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ไ ด้รับอนุมัติ ให้ จัด โครงกำรเยี่ ยมบ้ำนคุณภำพภำยนอก
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจ ำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภำคม 2557 โดยมีกำรศึกษำดูงำน
มหำวิทยำลัยมหิดล ในหัวข้อแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) กำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำร
จัดอันดับ QS Ranking และกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรจัดอันดับ UI Green Metric Ranking โครงกำรฯนี้   
จึงถือเป็นกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำน
จำกประสบกำรณ์โดยตรงและผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนได้   
 

 กำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพในครั้งนี้ สรุปรำยละเอียดกิจกรรม ได้ดังนี ้
กรณีศึกษำกำรน ำเสนอระบบคุณภำพมหำวิทยำลัยมหิดล แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็น

เลิศ (EdPEx) ได้รับเกียรติจำกผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ มหำวิทยำลัยมหิดล รศ.พญ.สุภำวดี       
ประคุณหังสิต เป็นผู้บรรยำย 
 กำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรจัดอันดับ QS Ranking ได้รับเกียรติจำกรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล ผศ.ดร.ภก.สุรกิจ นำฑีสุวรรณ เป็นผู้บรรยำย และ 

กำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรจัดอันดับ UI Green Metric Ranking  ได้รับเกียรติจำกผู้ช่วยอธิกำรบดี
ฝ่ำยกำยภำพและสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยมหิดล ผศ.ดร.วนิดำ คูอมรพัฒนะ เป็นผู้บรรยำย 

 
 ผลกำรประเมินโครงกำรฯ พบว่ำ มีผู้ตอบแบบประเมิน 40 คน จำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร 49 คน คิดเป็น
ร้อยละ 81.63 มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 4.37 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.43 อยู่ในระดับมำก โดยมี
ค่ำใช้จ่ำยจริงทั้งสิ้น 19,157.05 บำท จำกงบประมำณที่ขอไว้ 20,000 บำท คิดเป็น 383.14 บำท/คน  
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลยัมหิดล 

วันพฤหัสบดีที ่1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 

กำรศึกษำดูงำนมหำวิทยำลัยมหิดลครั้ งนี้ ได้รับเกียรติจำก รศ.พญ.สุภำวดี ประคุณหังสิต            
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ มหำวิทยำลัยมหิดล นำงอรัญญำ ภู่สันติพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำ
คุณภำพ และบุคลำกร กองพัฒนำคุณภำพ มหำวิทยำลัยมหิดล ให้กำรต้อนรับและน ำสักกำระพระบรมรูป
สมเด็จพระบรมรำชชนกและบันทึกภำพร่วมกัน ส่วนกำรบรรยำยให้ควำมรู้ได้รับเกียรติจำก รศ.พญ.สุภำวดี 
ประคุณหังสิต ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำคุณภำพ น ำเสนอแนวทำงกำรกำรพัฒนำกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx) ผศ.สุรกิจ นำทีสุวรรณ รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิเทศสัมพันธ์ น ำเสนอกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือกำรจัดอันดับ 
QS Ranking และผศ.วนิดำ คูอมรพัฒนะ ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกำยภำพและสิ่งแวดล้อม น ำเสนอกำรรวบรวม
ข้อมูลเพื่อกำรจัดอันดับ UI GreenMetric Ranking เป็นต้น 

 

 ประวัติความเป็นมา 
มหำวิทยำลัยมีอำยุยำวนำนมำกกว่ำ 100 ปี มีวิวัฒนำกำรมำหลำยยุค 

หลำยสมัยกว่ำจะมำเป็นมหำวิทยำลัยมหิดล ดังนี้ 
ยุคโรงศิริราชพยาบาล (พ.ศ. 2429 - พ.ศ. 2431) 

 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตั้ง 
คณะคอมมิตี้ เพ่ือจัดสร้ำงโรงพยำบำล โดยใช้ที่ดินส่วนหนึ่งของวังหลัง มำเป็นที่สร้ำง 
โรงพยำบำลแห่งแรก ชำวบ้ำนจึงนิยมเรียกว่ำ "โรงพยำบำลวังหลัง" ในระหว่ำงกำร 
สร้ำงโรงพยำบำลนั้น สมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำศิริรำชกกุธภัณฑ์ ได้สิ้นพระชนม์ลง  
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้รื้อโรงเรือนและเครื่องใช้ต่ำง ๆ     
ในงำนพระเมรุน ำไปสร้ำงโรงพยำบำล และเสด็จพระรำชด ำเนินเปิดโรงพยำบำล พร้อมทั้งพระรำชทำนนำม
โรงพยำบำลว่ำ โรงศิริรำชพยำบำล 
 ยุคโรงเรียนแพทยากร (พ.ศ. 2432-พ.ศ. 2440) 

พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว มีพระบรมรำชำนุญำตให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้น ณ โรงศิริ
รำชพยำบำล โดยมีชื่อว่ำ โรงเรียนแพทยำกร นอกจำกนี้ สมเด็จพระนำงเจ้ำเสำวภำผ่องศรี พระบรมรำชินีนำถ 
พระรำชทำนพระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้สร้ำงโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยำบำลขึ้น ในบริเวณ
โรงศิริรำชพยำบำล นับเป็นโรงเรียนพยำบำลแห่งแรกของประเทศไทย ในปัจจุบัน คือ คณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล 

ยุคโรงเรียนราชแพทยาลัย (พ.ศ. 2443 - พ.ศ. 2375) 
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำเสำวภำผ่องศรี พระบรมรำชินีนำถ  

เสด็จพระรำชด ำเนินเปิดตึกโรงเรียนแพทย์ และพระรำชทำนนำมโรงเรียนแพทยำกรใหม่ว่ำ โรงเรียนราช
แพทยาลัย ในโอกำสนั้นโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนประกำศนียบัตรให้แพทย์รุ่นที่ 8 จ ำนวน 9 คน และ
พยำบำลรุ่นแรก จ ำนวน 10 คน 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5
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ยุคมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (พ.ศ. 2486 - พ.ศ. 2512) 
มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ได้รับกำรสถำปนำขึ้น โดยแยก คณะแพทยศำสตร์และศิริรำชพยำบำล 

คณะทันตแพทยศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มำตั้งเป็น
มหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ อยู่ในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข 

ยุคมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2512-ปัจจุบัน) 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ ให้ประกำศว่ำ โดย

ที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงมหำวิทยำลัยแพทยศำสตร์ ให้เป็นมหำวิทยำลัยที่สมบูรณ์ โดยจัดตั้งเป็ น
มหำวิทยำลัยขึ้นใหม่ เรียกว่ำ "มหาวิทยาลัยมหิดล" มีขอบเขตด ำเนินงำนกว้ำงขวำงยิ่งขึ้น ตรำพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยมหิดล พ.ศ. 2512 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนนำม "มหิดล" อันเป็นพระนำมของ
สมเด็จพระมหิตลำธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมรำชชนก เป็นชื่อมหำวิทยำลัยแทนชื่อมหำวิทยำลัย
แพทยศำสตร์เดิม ในช่วงนี้มีกำรจัดตั้งคณะต่ำง ๆ อีกมำกมำยเพ่ือให้ครอบคลุมทุกสำขำวิชำทั้งสังคมศำสตร์ 
มนุษยศำสตร์ วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมหิดล มีส่วนงำน หน่วยงำน และกลุ่มภำรกิจในสังกัด ประกอบด้วย ส ำนักงำน
สภำมหำวิทยำลัย , ส ำนักงำนอธิกำรบดี , วิทยำเขตกำญจนบุรี, บัณฑิตวิทยำลัย , หอสมุดและคลังควำมรู้ , 
คณะ 16 คณะ, สถำบัน 7 สถำบัน, วิทยำลัย 6 วิทยำลัย ศูนย์ 10 ศูนย์ , กองงำนในส ำนักงำนอธิกำรบดี 12 
กองงำนและโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขต 2 โครงกำร นอกจำกนี้ยังมีสถำบันสมทบอีก 20 แห่ง 
 มหำวิทยำลัยมหิดล ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 4 แห่ง ได้แก่ 
 พื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งออกได้ 4 บริเวณ ได้แก่ 

 พ้ืนที่เขตบำงกอกน้อย บริเวณโรงพยำบำลศิริรำช เป็นที่ตั้งของคณะแพทยศำสตร์ศิริรำช
พยำบำล คณะพยำบำลศำสตร์ และคณะเทคนิคกำรแพทย์ 

 พ้ืนที่เขตบำงพลัด บริเวณเชิงสะพำนพระปิ่นเกล้ำฝั่งธนบุรี เป็นที่ตั้งของคณะ
กำยภำพบ ำบัดและวิทยำศำสตร์กำรเคลื่อนไหวประยุกต์ 

 พ้ืนที่เขตรำชเทวี (นิยมเรียกว่ำ พญำไท) แบ่งเป็น 4 บริเวณ ได้แก่ บริเวณถนนพระรำม
ที่ 6 บริเวณถนนรำชวิถี บริเวณถนนศรีอยุธยำ และบริเวณถนนโยธี 

 บริเวณถนนวิภำวดีรังสิต เป็นที่ตั้งของวิทยำลัยกำรจัดกำร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มีที่ตั้งศูนย์กลำงอยู่ ณ ที่ดินพระรำชทำน ต ำบลศำลำยำ อ ำเภอพุทธ

มณฑล จังหวัดนครปฐม มีเนื้อที่ประมำณ 1,240 ไร่ จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นที่ตั้งของคณะเทคนิคกำรแพทย์ 
(อำคำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรแพทย์) คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี (ภำควิชำพยำบำล
ศำสตร์) คณะวิทยำศำสตร์ (สถำนที่สอนนักศึกษำชั้นปีที่ 1-2 ในทุกสำขำวิชำทำงวิทยำศำสตร์แสะเทคโนโลยี) 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ คณะสัตว
แพทยศำสตร์ คณะศิลปศำสตร์ บัณฑิตวิทยำลัย วิทยำลัยดุริยำ งคศิลป์ วิทยำลัยนำนำชำติ วิทยำลัย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ วิทยำลัยรำชสุดำ วิทยำลัยศำสนศึกษำ และศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 

 

       

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3_%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1_%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_6
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
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มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นที่ตั้งของวิทยำเขตกำญจนบุรี โดยมีพ้ืนที่โดยรวมประมำณ 
4,000 ไร่ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ 9 หมู่บ้ำนไตรรัตน์ ต ำบลลุ่มสุ่ม อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี 
 

 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นที่ตั้งของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตนครสวรรค์ มีพ้ืนที่
โดยรวมประมำณ 1,009 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ต ำบลเขำทอง อ ำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงจึงมีส ำนักงำนชั่วครำวอยู่ ณ ที่ตั้งเดิมต ำบลบึงเสนำ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

 

             
 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ เป็นที่ตั้งของโครงกำรจัดตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ มีพ้ืนที่
โดยรวมประมำณ 50 ไร่ ตั้งอยู่ ณ ต ำบลบุ้ง อ ำเภอเมือง จังหวัดอ ำนำจเจริญ ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนิน
ก่อสร้ำงโครงกำร 
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน  
กรณีศึกษา : ระบบคุณภาพและการพัฒนาการศึกษา 

สู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) 
มหาวิทยาลัยมหดิล วันพฤหัสบดทีี่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

  
MUQD ย่อมำจำก Mahidol University Quality Development หรือ ระบบคุณภำพ

มหำวิทยำลัยมหิดล พัฒนำขึ้นโดยกองพัฒนำคุณภำพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยน ำเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือ
กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence - EdPEx) มำเป็นกรอบ
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนระบบคุณภำพของมหำวิทยำลัย โดยก ำหนดเป้ำหมำยให้ด ำเนินกำรครบทุกส่วนงำนใน
ปีงบประมำณ 2558  ประกอบด้วยเกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ 5 คือ ด้ำนกำรบริหำรงำน ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำน
กำรวิจัย ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร และด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  

ขั้นตอนที่ส ำคัญของกำรประเมินตำม MUQD คือกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self 
Assessment Report หรือ (SAR) เพรำะเป็นโอกำสที่ผู้บริหำรและบุคลำกรได้ทบทวนร่วมกันว่ำท ำงำนได้ตำม
แผนที่วำงไว้และบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่ตั้งไว้หรือไม่ รวมถึงได้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจำก
กำรด ำเนินงำนในปีที่ผ่ำนมำให้ส ำเร็จลุล่วงไปแล้วมำกน้อยเพียงใด ส่วนกำรเยี่ยมส ำรวจโดยคณะกรรมกำรที่
มหำวิทยำลัยมอบหมำยนั้น จะเป็นกำรสอบทำนผลกำรประเมินจำกเอกสำร/หลักฐำน กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำร/
ผู้ปฏิบัติงำน และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำต่อไป 

ระบบ MUQD จะเน้นหน่วยงำนที่มีกำรเรียนกำรสอนเท่ำนั้น โดยมีตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. แต่จะไม่ใช้เกณฑ์ของ สกอ. รำยละเอียดดังตำรำงที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงกำรเชื่อมโยงตัวบ่งชี้กำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ MUQD และเกณฑ์ สกอ. 
มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหาร 

กระบวนการ : ระบบการด าเนินการ Process PI/Leading PI /monitoring data 
เกณฑ์ ชื่อองค์ประกอบ (เกณฑ์ MUQD) 

ตัวบ่งชี้ (เกณฑ์ สอ./สมศ.) 
ชื่อ
 

MUQD 1.1 ภำวะผู้น ำ  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
สกอ. 7.1 ภำวะผู้นำของสภำสถำบันและผู้บรหิำรทุกระดับ

ของสถำบัน 
 สกอ. 7.1 : ข้อ 3 (ข้อมูลที่ใช้ก ำกับติดตำม

และประเมินผลกำรด ำเนินงำน/กำรสื่อสำร)
MUQD 1.2 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
สกอ. 1.1 กระบวนกำรพัฒนำ  
MUQD 1.3 ทรัพยำกรบุคคล  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
สกอ. 2.4 ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์ และบุคลำกร

สำยสนับสนุน 
 สกอ. 1.1 : ข้อ 7 (ผลลัพธ์กำรประเมินผลกำร

ด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์)
MUQD 1.4 กำรจัดกำรควำมรู้  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
สกอ. 7.2 กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  ระบุ KM asset
MUQD 1.5 ระบบคุณภำพ  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
สกอ. 9.1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ  สกอ.9.1 : ข้อ 4 (ผล = กำรติดตำมตรวจสอบ
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กำรศึกษำภำยใน และประเมินคุณภำพ)
MUQD 1.6 ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ส่วนงำนก ำหนดLdPI 

 MU Corp.KPI – 6.1 
สกอ. 7.3 ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรและกำร

ตัดสินใจ 
 สกอ.7.3 : ข้อ 3 (ผล  กำรติดตำมตรวจสอบ

และประเมินคุณภำพ) =MUQDKPI – M7
MUQD 1.7 กำรประชำสัมพันธ์  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
สกอ. -  
MUQD 1.8 กำรเงินและงบประมำณ  ส่วนงำนก ำหนดLdPI หรือ MUQD       

KPI – M8
สกอ. 8.1 ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ  สกอ.8.1 : ข้อ 7 (ผล = กำรติดตำม1กำรใช้

เงินให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย) 
MUQD 1.9 กำรบริหำรควำมเสี่ยง  ส่วนงำนก ำหนดLdPIMU Corp.KPI – 8.1
สกอ. 7.4 ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  สกอ.7.4 : ข้อ 5 (ข้อมูลที่ได้รำยงำนต่อสภำ

มหำวิทยำลัยฯ) 
มาตรฐานที่ 2 ด้านการศึกษา 

MUQD 2.1 ระบบและกลไก  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
2.2 หลักสูตร  ส่วนงำนก ำหนดLdPI 

สกอ. 2.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำและบริหำร
หลักสูตร 

 สกอ. 2.1 :
- ข้อ 4 (ผล = % หลักสูตรที่ด ำเนินกำรได้
ตำมเกณฑ์ข้อ 4 ของ สกอ. 2.1) 
- ข้อ 6 (สถำบันกลุ่ม ค : ผล = % หลักสูตรที่
ด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์ สกอ. 2.1 ข้อ 6) 
- ข้อ 7 (สถำบันกลุ่ม ค1,ง : ผล = % 
หลักสูตรที่เป็น ป.โท แผน ก และ ป.เอก จำก
จ ำนวนหลักสูตรทั้งหมด) 
- ข้อ 8 (สถำบันกลุ่ม ค1,ง : ผล = % ใน
หลักสูตรที่เป็น ป.โทแผน ก. และ ป.เอก จำก
จ ำนวน นศ.ทั้งหมด) 

MUQD 2.3 กระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำร
ประเมินผล 

 ส่วนงำนก ำหนดLdPI 
 ผลงำนวิจัยกำรศึกษำ 

สกอ. 2.6 ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  สกอ. 2.6 : ข้อ 6 (ผล = จ ำนวนรำยวิชำ ต่อ
รำยวิชำทั้งหมดท่ี นศ.มีควำมพึงพอใจ >3.51 
ในเรื่อง ก.คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ข. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ )

MUQD 2.4 นักศึกษำ  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
สกอ. 2.8 ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำง  ข้อ 4 (ผล = % โครงกำรที่บรรลุเป้ำหมำย ≥ 
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คุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ นศ. 90% ของตัวบ่งชี้)
 3.2 ระบบและกลไกกำรส่ งเสริมกิจกรรม

นักศึกษำ 
MUQD 2.5 ปัจจัยเกื้อหนุน  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
สกอ. 2 . 5  ห้ อ ง สมุ ด  อุ ปกรณ์ ก ำ รศึ กษ ำ  แล ะ

สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
 สกอ.2.5 : ข้อ 6 (ผล = ควำมพึงพอใจของ 

นศ.ต่อบริกำรในข้อ 2-5) 
MUQD 2.6 บัณฑิต/ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ส่วนงำนก ำหนดLdPI
สกอ. 2.7 ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำร

เรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต 
 MU Corp.KPI -4.1 , 4.2, 4.3, 4.4  

3.1 ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและ
บริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 

 สกอ.3.1 : ข้อ 6  (ผล = ควำมพึงพอใจของ 
นศ.ต่อบริกำรในข้อ 1 - 3) 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการวิจัย 
MUQD 3.1 ระบบและกลไก  ส่วนงำนก ำหนด LdPI 

 MU Corp.KPI – 1.3 , 1.4 
สกอ. 4.1 ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค ์
 สกอ. 4.3: เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำน

สร้ำงสรรค์/ จ ำนวน อจ.ประจ ำ 
4.2 ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำก
งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

 สกอ. 4.2 : ข้อ 6 (ผลงำนที่ขอจดสิทธิบัตร)  

มาตรฐานที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ 
MUQD 4.1 ระบบและกลไก  ส่วนงำนก ำหนด LdPI 

 MU Corp.KPI – 3.1 , 3.2 
สกอ. 5.1 ระบบและกลไกกำรบริกำรวิชำกำรให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม 
 สกอ. 5.1: ข้อ 4 (ข้อมูลที่ใช้ในกำรประเมิน

ควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนบริกำรทำง
วิชำกำร กับกำรเรียนกำรสอน และงำนวิจัย) 

MUQD 4.2 ผู้รับบริกำร  ส่วนงำนก ำหนด LdPI 
สกอ. 5 .2  กระบวนกำรบริกำรวิ ชำกำรให้ เกิ ด

ประโยชน์ต่อสังคม 
 สกอ. 5.2: ข้อ 3 (ระบุข้อมูลที่ใช้ประเมิน

ประโยชน์หรือผลกระทบของกำรให้บริกำร
ทำงวิชำกำรต่อสังคม) 

MUQD 4.3 บริกำร/ผลิตภัณฑ์  ส่วนงำนก ำหนด LdPI เช่น  
- ผลลัพธ์กำรด ำเนินที่บรรลุเป้ำหมำย(เทียบ
กับเป้ำหมำยที่ก ำหนดในแผน) 
- % โครงกำรที่ด ำเนินกำรได้ตำมแผน 

 

สมศ. สมศ.9 : ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 

มาตรฐานที่ 5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
MUQD 5.1 ระบบและกลไก  ส่วนงำนก ำหนด LdPI 

 MU Corp.KPI – 5.1 , 5.2 



 8 

 MU Corp.KPI – 7.1 , 7.4 
สกอ. 6.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
  สกอ. 6.1 : ข้อ 4 (ข้อมูลที่ใช้ประเมิน

ควำมส ำเร็จของกำรบูรณำกำรงำนด้ำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กับกำรเรียนกำร
สอน และกิจกรรมนักศึกษำ) 

สมศ. สมศ.10 ผลกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 % โครงกำรที่ด ำเนินกำรได้ตำมแผน 
 สกอ.11 : ข้อ2 (% ผลงำนเทียบกับเป้ำหมำย

ในแผน :≥ 80%) 
สมศ.11. ผลกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 สมศ.11 : ข้อ5 (ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ
ของบุคลำกร และ นศ.) 

 
ก้าวเข้าสู่ "MUQD-EdPEx" 

มหำวิทยำลัยมหิดลได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพของมหำวิทยำลัย โดยกำรปรับระบบคุณภำพ
มหำวิทยำลัยมหิดล (MUQD) เข้ำสู่เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence - EdPEx) ระยะที่ 1 ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2555 เป็นต้นมำจน
ปัจจุบันเข้ำสู่กำรด ำเนินกำรระยะที่ 4 ปีงบประมำณ 2557 โดยมีเป้ำหมำยและแผนกำรด ำเนินงำนให้ทุกส่วน
งำนปรับระบบคุณภำพ (MUQD) เข้ำสู่เกณฑ์ EdPEx ภำยในปีงบประมำณ 2558 โดยมหำวิทยำลัยได้วำง
กิจกรรมกำรด ำเนินกำร และแบ่งกำรด ำเนินกำรแก่ส่วนงำนต่ำงๆ ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา MUQD EdPEx 
2554 - 2555 32 ส่วนงำน 3 ส่วนงำน 
2555 - 2556 26 ส่วนงำน 3 + 6 ส่วนงำน + 4 ส.สมทบ 
2556 - 2557 13 ส่วนงำน 3 + 6 + 13 ส่วนงำน + 4 ส.สมทบ 
2557 - 2558 เขียน SAR ตำมเกณฑ์ EdPEx ตำมท่ีแต่ละหน่วยงำนเข้ำใจ 
 

ระยะที่ 1 : มำตรฐำนคุณภำพจะมีลักษณะเป็นข้อควำม แสดงประเด็นที่จะเป็นกรอบแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำยคุณภำพของมหำวิทยำลัย มีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังรูปที่ 1  



 1 

 

     
 
                                                                       รูปที่ 1 



 2 

 ระยะที่ 2 : มีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังรูปที่ 2 
 

    
 

  รูปที่ 2 
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ระยะที่ 3 : มหำวิทยำลัยมหิดลได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ขึ้นใหม่ โดยมุ่งสู่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยระดับโลก จึงก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพระยะที่ 3 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นกลไกส ำคัญใน
กำรผลักดันกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ มำตรฐำนคุณภำพตำมระบบคุณภำพ ระยะที่ 3 นี้ นอกจำกจะเน้นกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
(CQI) แล้วยังได้เพ่ิมเติมกำรพัฒนำคุณภำพด้วยกระบวนกำรเทียบเคียงสมรรถนะ (  Benchmarking) ด้วย ซึ่งมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังรูปที่ 3 

      
 

 

  รูปที่  3 



 1 

ระยะท่ี 3 (ปีที่ 2 - 3) : มีผลในทำงปฏิบัติต่อกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีงบประมำณ 2552 นโยบำยคุณภำพ
นี้ จะเป็นแนวทำงกว้ำงๆ ที่มหำวิทยำลัย ก ำหนดไว้ให้หน่วยงำนใช้เป็นกรอบในกำรพัฒนำคุณภำพ ที่จะ
สนองตอบต่อกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย ที่จะเป็นสถำบันกำรศึกษำและวิจัยชั้นน ำ 
ระดับสำกล โดยมำตรฐำนคุณภำพยังเป็นข้อควำมแสดงประเด็นที่จะเป็นกรอบกำรด ำเนินงำนสู่เป้ำหมำย
คุณภำพของมหำวิทยำลัย โดยได้ปรับปรุงให้มีควำมชัดเจนครบถ้วนในเนื้อหำและสำระมำกขึ้น 
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   รูปที่  5 



 1 

 
สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน  

กรณีศึกษา : QS Ranking 
มหาวิทยาลัยมหดิล วันพฤหัสบดทีี่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 
 

  
เนื่องจำก Ranking มีเกณฑ์หลำยเกณฑ์ ดังนั้นต้องดูควำมเหมำะสมของมหำวิทยำลัยว่ำต้องใช้เกณฑ์

ใด โดยพิจำรณำจำกควำมถนัดและทรัพยำกรที่มีอยู่ 
กำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยโลก (World Ranking University) แต่ละสถำบันและหน่วยงำนมี

วัตถุประสงค์ที่มุ่งเน้นแตกต่ำงกันออกไป ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่น ำมำใช้ในกำรชี้วัดก็แตกต่ำงกันออกไป ดังนี้ 
THE (Times Higher Education World University Ranking) และ QS (Quacquarelli 

Symonds) ต่ำงก็ให้ค่ำน้ ำหนักตัวชี้วัดในมิติปัจจัยน ำเข้ำและผลผลิตที่ใกล้เคียงกัน โดยทั้งสองรำยต่ำงให้
ควำมส ำคัญกับกำรวัดมิติด้ำนผลผลิตของสถำบันกำรศึกษำ เนื่องจำกเป็นตัวชี้วัดที่สำมำรถบอกได้ว่ำ สถำบัน
นั้นมีทรัพยำกรในกำรผลิตมีคุณภำพและมีปริมำณที่เหมำะสมมำกน้อยเพียงใด 
 ส่วน QS จะเน้นในเรื่องภำพรวมของสถำบันกำรศึกษำ และวัดจำกมุมมองของผู้จ้ำงงำนที่มีต่อผู้ที่จบ
จำกสถำบันกำรศึกษำต่ำงๆ ส่วน THE เป็นภำพรวมของสถำบันกำรศึกษำเท่ำนั้น 
ทั้ง QS และ THE มีทั้งตัวชี้วัดเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ ซึ่งมีค่ำน้ ำหนักรวมทั้งสิ้น 100% ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด QS ค่าน้ าหนัก 
เชิงคุณภำพ -  ควำมมีชื่อเสียงด้ำนวิชำกำร (Academic reputation)  40% 

-  ควำมคิดเห็นของนำยจ้ำง (Employer reputation) 10% 
เชิงปริมำณ -  สัดส่วนของอำจำรย์ต่อนักศึกษำ (Faculty per student)  20 % 

-  สัดส่วนงำนผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนอำจำรย์ 
(Citation per faculty)  

20% 

-  สัดส่วนอำจำรย์ที่เป็นชำวต่ำงชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์ทั้งหมด 
(International faculty ratio)  

5% 

-  สัดส่วนนักศึกษำท่ีเป็นชำวต่ำงชำติต่อจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
(International student ratio)  

5% 

 
ตัวช้ีวัด THE ค่าน้ าหนัก 

เชิงคุณภำพ -  ชื่อเสียงด้ำนกำรเรียนกำรสอน (Teaching reputation)  15% 
-  ชื่อเสียงด้ำนกำรวิจัย (Research reputation)  18% 

เชิงปริมำณ - จ ำนวนนักศึกษำต่อจ ำนวนอำจำรย์ (Total student/Academic staff)  4.5% 
- จ ำนวนนักศึกษำปริญญำเอกต่อนักศึกษำปริญญำตรี (PhD/Bachelor)  2.25% 
- จ ำนวนนักศึกษำปริญญำเอกต่อจ ำนวนอำจำรย์ (PhD/Academic staff)  6% 
-  รำยได้ของสถำบันต่อจ ำนวนอำจำรย์ (Institution Income/Academic 
staff)  

2.25% 
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ตัวช้ีวัด THE ค่าน้ าหนัก 
-  จ ำนวนผลงำนวชิำกำรท่ีตีพิมพ์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ (Scholarly 
paper/Academic staff)  

6% 

-  รำยได้ด้ำนวิจัยต่อจ ำนวนอำจำรย์ (Research income/Academic 
staff)  

6% 

-  จ ำนวนผลงำนวชิำกำรท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงต่อจ ำนวนผลงำนวิชำกำรท่ี
ตีพิมพ์ทั้งหมด (Citation/papers)  

30% 

-  ยังมีสัดส่วนอำจำรย์ชำวต่ำงประเทศต่ออำจำรย์ที่เป็นคนในประเทศ 
(International/Domestic staff)  

2.5% 

-  สัดส่วนนักศึกษำชำวต่ำงประเทศต่อนักศึกษำท่ีเป็นคนในประเทศ 
(International/Domestic staff) 

2.5% 

-  สัดส่วนผู้เขียนงำนวิจัยร่วมที่เป็นชำวต่ำงชำติ (International co-
authorship) 

2.5% 

-  รำยได้ที่มำจำกภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ (Industry income) 2.5% 
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน  
กรณีศึกษา : UI GreenMetric Ranking 

มหาวิทยาลัยมหดิล วันพฤหัสบดทีี่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 
 
 

UI GreenMetric หรือกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดอันดับโดย 
University of Indonesia โดยเกณฑ์กำรจัดอันดับได้รับกำรก ำหนดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจำกมหำวิทยำลัยทั่วโลก 
ในควำมมุ่งมั่นที่จะเป็นมหำวิทยำลัย “สีเขียว” และมุ่งมั่นในกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เช่นกำรจัดกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน , 
กำรจัดกำรกำรใช้พลังงำน, กำรจัดกำรของเสีย, กำรใช้ทรัพยำกรน้ ำ, กำรจัดกำรระบบกำรขนส่งภำยใน และกำรให้
กำรศึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม 

หลักเกณฑ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน แบ่งเป็น 6 หมวด ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรจัดอันดับ
มหำวิทยำลัยสีเขียว  

หลักเกณฑ์ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน  6  หมวด ประกอบด้วย  
1. กำรวำงระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำน (Setting and Infrastructure) 
2. กำรจัดกำรพลังงำน และกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ (Energy and Climate Change) 
3. กำรจัดกำรของเสีย (Waste Management) 
4. กำรจัดกำรน้ ำ (Water Management) 
5. กำรจัดกำรด้ำนกำรสัญจร (Transportation Management) 
6. กำรศึกษำ (Education) 

 

 การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) ประกอบด้วย 
1. ที่ตั้งส่วนงำน (Campus Setting)  
2. ประเภทของสถำบันกำรศึกษำในส่วน (Type of higher education institution) 
3. จ ำนวนวิทยำเขต (Number of campus sites)  
4. ขนำดพ้ืนที่รวมของส่วนงำน (Total campus area) เป็นกำรระบุพ้ืนที่ทั้งหมดของส่วนงำนที่มีกำรเรียน

กำรสอนทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรฝึกงำน และกำรบริกำรวิชำกำร โดยไม่รวมพ้ืนที่ที่เป็นป่ำหรือทุ่ง 
5. ขนำดพ้ืนที่ของชั้นล่ำงสุดของอำคำรทุกอำคำรของส่วนงำนรวมกันทั้งหมด (Total ground floor area 

of buildings) 
6. จ ำนวนนักศึกษำในทุกระดับชั้นทั้งหมด (Number of students) 
7. จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (Number of academic and administrative staff) รวมทั้งอำจำรย์ นักวิจัย

(เจ้ำหน้ำที่วิจัย นักปฏิบัติกำรวิจัย) และเจ้ำหน้ำที่สนับสนุน 
8. ขนำดพ้ืนที่ของส่วนงำนที่ยังคงเป็นสภำพป่ำ (Forest area) 
9. ขนำดพ้ืนที่ของส่วนงำนที่ใช้ปลูกต้นไม้ สวน สนำมหญ้ำ รวมถึงพ้ืนที่ใช้ปลูกหญ้ำ ระแนงไม้ ต้นไม้

ภำยในอำคำร และหนองน้ ำที่ขุดขึ้น (Area covered by planted vegetation) 
10. ขนำดพ้ืนที่บริเวณท่ีเป็นดิน/หญ้ำของส่วนงำน (ที่มนุษย์ไม่ได้สร้ำงขึ้น) : ขนำดพ้ืนที่บริเวณที่เป็นถนน

คอนกรีต ลำดยำงมะตอย อำคำรหรือสิ่งปลูกสร้ำงที่รวมขนำดพ้ืนที่ของชั้นล่ำงสุดของอำคำรทุกอำคำรของส่วนงำน
รวมกันทั้งหมด  (Retention : non-retentive) 

11. งบประมำณ  (Budget for sustainability effort) เป็นงบประมำณที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและควำม
ยั่งยืน โดยให้รวมทุกโครงกำรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และงบที่ดูแลด้ำนกำยภำพ งบดูแลรักษำอำคำรสถำนที่ 
ตลอดจนงบประมำณทั้งหมดของส่วนงำนในปีงบประมำณนั้นๆ 



 4 

 

 การจัดการพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 
ประกอบด้วย 

1. มีกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพในกำรช่วยประหยัดพลังงำน (Energy efficient appliances 
usage) เช่น มีกำรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ำที่มีประสิทธิภำพในกำรช่วยประหยัดพลังงำน หรือมีกำรเปลี่ยนทดแทนบำงส่วน 
(มีกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศแยกส่วน เบอร์ 5 แทนเครื่องเก่ำ) 

- เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นแบบประหยัดไฟ T5 ใช้แบบโคมคู่ 
 

                   
 

- ติดตั้งและเปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศใหม่ใช้แบบประหยัดไปเบอร์ 5 
 

                  
 

- กำรใช้ Timer ตั้งเวลำกำรใช้งำนของระบบแสงสว่ำงภำยนอกอำคำรและรั้ว 
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2. มีแหล่งพลังงำนทดแทน (Renewable energy resources) เช่น Bio Diesel หรือ Clean Biomass 
(สำรอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงำนจำกธรรมชำติและสำมำรถน ำมำใช้ผลิตพลังงำนได้ เช่น ไบโอแก๊ส) Solar 
Power (กำรน ำแสงอำทิตย์มำผลิตพลังงำนทุกประเภท) Geothermal (พลังงำนจำกควำมร้อนใต้พ้ืนดิน และWind 
Power (พลังงำนจำกลม) ก็ได้ 

3. ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำตลอดทั้งปี (Electricity usage per year) 
4. มีโครงกำรส่งเสริมหรือกำรลดกำรใช้พลังงำน (Energy conservation program)  เช่น 
- มีนโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและโปสเตอร์ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน ติดไว้ตำมจุดต่ำงๆ ของอำคำร 

 

      
 

- มีโครงกำรอบรมเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พลังงำนให้กับนิสิตและบุคลำกร 
ตลอดจนกำรติดตำมผลกำรอนุรักษ์พลังงำน 

 

                                  
 

5. มีองค์ประกอบอำคำรสีเขียวในส่วนงำน (Green building elements) เช่น มีอำคำรที่ใช้กำรไหลเวียน
ของอำกำศตำมธรรมชำติ หรือมีอำคำรที่ใช้แสงอำทิตย์เพ่ือกำรส่องสว่ำงภำยในอำคำร หรือมีอำคำรสีเขียวที่มีผัง
บริเวณและภูมิทัศน์ที่เอ้ือต่อกำรลดใช้พลังงำน (ลดกำรใช้รถยนต์ น้ ำ ไฟฟ้ำ กำรอนุรักษ์น้ ำเช่น กำรน ำน้ ำฝนมำใช้ 
กำรใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ ำ) กำรใช้พลังงำนและบรรยำกำศ (มีแผนและประเมินผลกำรใช้พลังงำน กำรใช้สำรท ำ
ควำมเย็นที่ไม่ท ำลำยชั้นบรรยำกำศ กำรใช้พลังงำนทดแทน) วัสดุที่ใช้ก่อสร้ำงอำคำร (เป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ 
วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือกำรใช้วัสดุรีไซเคิล) มีกำรป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (กำรจัดกำรขยะ     
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กำรลดมลพิษจำกกำรก่อสร้ำง มีระบบก ำจัดกลิ่นและควัน มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย)  มีกำรควบคุมคุณภำพสภำวะ
แวดล้อมภำยในอำคำร (ติดฟิล์มกรองแสง หรือกำรรณรงค์เปิดแอร์ที่ 25 องศำ) 
 

- กำรใช้แสงอำทิตย์ส่องสว่ำงภำยในห้องเรียนปฏิบัติกำร 
 

                                 
 

- กำรควบคุมคุณภำพสภำวะแวดล้อมภำยในอำคำร เช่น กำรรณรงค์เปิดแอร์ที่ 25 องศำ 
 

                              
 

6. มีโครงกำรหรือกิจกรรมลดโลกร้อนในส่วนงำน (Climate change adaptation and mitigation 
program) 

7. มีนโยบำยลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission reductions policy) 
 

 การจัดการของเสีย (Waste Management) ประกอบด้วย 
1. มีโครงกำรเพ่ือรณรงค์กำรรีไซเคิลขยะ (Recycling program for university waste) 
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2. มีกำรบ ำบัดขยะมีพิษ (Toxic waste recycling) 
 

    
 

3. มีกำรบ ำบัดขยะอินทรีย์ (Organic waste treatment) เช่น เศษผักและพืชน ำไปท้ิงนอกพ้ืนที่ส่วนงำน 
 

               
 

4. มีกำรก ำจัดขยะอนินทรีย์ (Inorganic waste treatment)  
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5. กำรปล่อยน้ ำเสีย (Sewerage disposal) ต้องมีกำรบ ำบัดก่อนปล่อยทิ้ง หรือมีกำรปล่อยลงถังกักเก็บ 
หรือมีกำรบ ำบัดเพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่ 
 

              
 

6. มีนโยบำยลดใช้กระดำษและพลำสติก (Policy to reduce the use of paper and plastic in 
campus) 

 

 การจัดการทรัพยากรน้ า (Water Management) ประกอบด้วย 
1. มีนโยบำย/กิจกรรมอนุรักษ์กำรใช้น้ ำในส่วนงำน (Water conservation program) 
2. ปริมำณกำรใช้น้ ำประปำและแหล่งน้ ำธรรมชำติ (Piped water)  

 

 การจัดการด้านการสัญจร (Transportation Management) ประกอบด้วย 
1. จ ำนวนยำนพำหนะท่ีเป็นทรัพย์สินของส่วนงำน (Number of vehicles owned by your institution) 
2. จ ำนวนรถยนต์ทุกประเภทที่เข้ำมำในวิทยำเขต (Number of cars entering the university) 
3. จ ำนวนจักรยำนที่ใช้งำนภำยในส่วนงำน (Number of bicycles that are found on campus) เป็น

จ ำนวนจักรยำนที่ใช้งำนภำยในส่วนงำนต่อวัน เช่นจักรยำนที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงำน ของนักศึกษำ – บุคลำกร 
หรือแม่บ้ำน/รปภ.)  

4. มีนโยบำยในกำรจ ำกัดกำรใช้รถยนต์และจักรยำนยนต์ในส่วนงำน (Transportation policy designed 
to limit the number of motor vehicles used) 

5. มีนโยบำยในกำรจ ำกัด หรือลดพ้ืนที่จอดรถในส่วนงำน (Transportation policy designed to limit 
or decrease the parking area) 

6. มรีถโดยสำรสำธำรณะของส่วนงำน (Campus buses) 
7. มีนโยบำยในกำรใช้ทำงเท้ำและขี่จักรยำน (Bicycle and pedestrian policy) 

 

 การศึกษา (Education) 
1. รำยวิชำที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี (Number of courses related to environment and 

sustainability offered) 
2. รำยวิชำที่เปิดสอนทั้งหมดในแต่ละปี (Total number of courses offered) 
3. จ ำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Total research funds dedicated to 

environmental and sustainability research) 
4. จ ำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (Total research funds) ที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
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5. จ ำนวนผลงำนวิจัยตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน  (Number of scholarly 
publications on environment and sustainability published) 

6. จ ำนวนงำนแสดงทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อม (Number of scholarly events related to 
environment and sustainability) 

7. จ ำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษำที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Number of student organizations 
related to environment and sustainability) 

8. มีเว็บไซต์เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Existence of a university-run sustainability 
website) ที่ให้ควำมรู้แก่นักศึกษำ บุคลำกรและประชำชนทั่วไป รวมทั้งให้ข้อมูลกำรมีส่วนร่ วมในกำรเป็น
มหำวิทยำลัยสีเขียว โครงกำรด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงำน 
 
 



 10 

สรุปประเด็นภาพรวมทีผู่้เข้าร่วมโครงการฯ  
ได้รับจากการศึกษาดูงาน  

 
 เพ่ือให้กำรจัดโครงกำรฯ ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหำวิทยำลัยและหน่วยงำน ผู้เข้ำร่วม โครงกำรฯ    

ได้ร่วมกันสรุปผลกำรจัดกำรควำมรู้หลังจำกได้ไปศึกษำดูงำน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงำนของแต่ละ
หน่วยงำน ท ำให้ทรำบมุมมองของผู้เข้ำร่วมที่ได้รับควำมประทับใจจำกกำรศึกษำดูงำน สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติ
ที่ดี และสิ่งที่จะน ำไปปรับใช้กับกำรท ำงำน รวมถึงข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่ให้กับหน่วยงำนกรณีศึกษำ สรุปในแต่ละ
ประเด็นได้ดังนี ้
 
      กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1. สิ่งท่ีประทับใจในการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
  กำรผลักดันจำกผู้บริหำรระดับสูง 

  กำรมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

  MU มีระบบประกันคุณภำพที่เป็นขั้นตอนชัดเจน มีพัฒนำกำรในกำรด ำเนินกำร จำกกำรแบ่งระยะกำร
ด ำเนินกำรประเมิน ท ำให้แก้ปัญหำกำรประเมินคุณภำพได้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ปัจจุบันของ
มหำวิทยำลัย 

  กำรที่ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรประเมินคุณภำพ ดูจำกกำรเข้ำร่วมอบรมของผู้บริหำรระดับสูง 

  ควำมแข็งแรงของนโยบำย และกำรร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน รวมถึงควำมชัดเจนในกำรด ำเนินนโยบำย 

  บรรยำกำศโดยรวมของมหำวิทยำลัย 

  ห้องประชุมมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตื่นตำตื่นใจ 

  ผู้น ำเสนอแต่ละหัวข้อเป็นผู้เชี่ยวชำญ/มีควำมรู้ที่หลำกหลำย ชัดเจน 

  กำรเอำจริงเอำจังกับ UI Green เช่น เลนจักรยำน กำรสวมหมวกกันน็อค เพื่อควำมปลอดภัยอย่ำงแท้จริง 

  กำรได้รับควำมรู้ด้ำนต่ำงๆจำกวิทยำกร รศ.พญ.สุภำวดี ประคุณหังสิต ที่น ำเสนอข้อมูลในกำรปฏิบัติงำน
ขององค์กรที่น่ำสนใจ เข้ำใจง่ำยและองค์กรสำมำรถน ำไปปรับใช้ได้ 

  ควำมรู้เรื่อง QS Ranking จำก ผศ.ดร.สุรกิจ นำทีสุวรรณ 

  ผู้บริหำรระดับสูงให้ควำมสนใจและควำมส ำคัญ + ใส่ใจจริงๆ กับงำนประกันคุณภำพ ทั้ง QA & QS 
Ranking 

  มีกำรให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี มีควำมเป็นกันเอง  ให้ควำมรู้เพ่ือน ำไปพัฒนำงำนที่ท ำอยู่ในปัจจุบันได้ 

  กำรต้อนรับและก ำหนดกำรท่ีชัดเจน control เวลำได้ชัดเจน 

  ผู้บริหำรระดับสูงเข้ำมำมีส่วนร่วมซึ่งต่ำงจำก ม.เกษตร 

  กำรต้อนรับ กำรเที่ยวชมสถำนที่ ม.มหิดล และอำคำรสิทธำคำร 

  ควำมเป็นกันเองและให้ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำนได้ 

  สถำนที่ของมหำวิทยำลัยสะอำด สวยงำม 
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  กำรให้กำรต้อนรับที่ดีของบุคลำกร 

  ห้องประชุม อุปกรณ์ระบบต่ำงๆมีควำมพร้อม มีคุณภำพ 

  ผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ของ ม.มหิดลที่มำแลกเปลี่ยน ถ่ำยทอดได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้เข้ำใจง่ำย ตอบค ำถำมและ 
ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์มำก 

  ได้ทรำบกระบวนกำรที่เข้ำสู่กำรตรวจประเมิน EdPEx 

  ได้เห็นกำรบริหำรองค์กรที่มีควำมเป็นเลิศและยั่งยืน 

  ได้เห็น Leaderships และมีกำรท ำงำนเป็น Team ของอธิกำรบดี รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยวิเทศ
สัมพันธ์ และฝ่ำยประกันคุณภำพ 

  โครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพในครั้งนี้ตอบโจทย์ของโครงกำรได้จริง 

  ควำมพร้อมของกำรต้อนรับ สถำนที่ ข้อมูลกำรน ำเสนอและตอบค ำถำมเพ่ือกำรและเปลี่ยน 

  มีกระบวนกำรและข้ันตอนกำรด ำเนินงำนไปสู่ EdPEx 

  ประทับใจในทีมงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยมหิดล  

  กำรใช้พลังงำนทดแทน 

  รถปรับอำกำศบริกำรรับ – ส่งบุคลำกร 

  กระบวนกำรด ำเนินกำร/กิจกรรม ของ UI Green 

  กำรบูชำพระคุณของพระบิดำ 

  ผู้บริหำรทุกระดับชั้นให้ควำมส ำคัญของ QA และมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องกับ QA ไม่ใช่ท ำเพ่ือได้คะแนน 

  กำรได้เรียนรู้จำก Best จริงๆ มีระบบจัดกำรที่ดี 

  กำรท ำงำนเป็นระบบ มี Output และ Outcome ไม่ใช่ท ำแค่เพียง มี/ไม่มี ผ่ำน/ไม่ผ่ำน 

  มีควำมเป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวมำกกว่ำ มก. 

  ผู้บริหำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยมหิดล ให้กำรต้อนรับเป็นอย่ำงดี 

  กำรต้อนรับที่ดี และกำรอธิบำยเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ดี รวมถึงกำรให้ข้อมูล QS 
Ranking UI Green 

  สถำนที่และบรรยำกำศร่มรื่น 

  กำรน ำเสนอและกำรให้ข้อมูลดีมำก 

  ทุกๆสิ่งโดยเฉพำะควำมทุ่มเท เอำจริงเอำจัง เป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลำกร และประทับใจผู้บริหำรที่
เห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำองค์กร และลงมือผลักดันให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีข้ึน 

  วิทยำกรมีควำมเข้ำใจในสิ่งที่พูด 

  กำรน ำเสนอควำมเป็นระบบกำรจัดกำรคุณภำพ 

  ระบบกำรท ำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของ ม.มหิดล ที่มีผู้บริหำรทุกระดับให้ควำมส ำคัญ มีกำร
ตั้งเป้ำหมำย นโยบำยที่ชัดเจน ท ำให้มหำวิทยำลัยและหน่วยงำนมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำน ท ำให้เกิด
คุณภำพที่ด ี
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  มีผู้น ำที่พร้อมและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 

  ควำมเป็นมิตรไมตรี และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนกำร กำรเข้ำสู่ระบบ EdPEx 

  กำรจัดรูปแบบมหำวิทยำลัย ร่มรื่น 

  สร้ำงคนปฏิบัติจำกฝึกจริง มีกระบวนกำร แผนงำนตรวจเยี่ยมจริง มี Assessor ที่เข้มแข็ง 

  ควำมสำมัคคี 

  ภำวะควำมเป็นผู้น ำของผู้บริหำร 

  กำรเก็บข้อมูล UI GreenMetric Ranking 

  กำรต้อนรับและกำรน ำเสนอ 
 

2. สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล (ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับงานที่ท า) 
  ด้ำนระบบ เข่น  

- มีระบบ Database Management 
- มีระบบกำรพัฒนำบุคลำกรที่ดี 
- วำงแผนกำรท ำงำนเป็นระบบ 

  ผู้บริหำร : เป็นหัวใจส ำคัญในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยให้ประสบควำมส ำเร็จ ดังนี้ 
- ภำวะผู้น ำของอธิกำรบดี มีส่วนในกำรพัฒนำองค์กรและท ำให้บุคลำกรด ำเนินไปในทิศทำง

เดียวกันท ำให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีม หำก ม.เกษตรมีเช่นนี้จะส่งผลที่ดีต่อ ม.เกษตรเป็นอย่ำง
มำก 

- กำรวำงนโยบำยของผู้บริหำร เข้ำใจถึงสภำพทำงกำยภำพของมหำวิทยำลัยตัวเอง ควำมกล้ำ
คิดที่เป็นเหตุผล และกล้ำท ำเพ่ือเปลี่ยนแปลงในทิศทำงเดียวกัน ท ำให้เกิดกำรขับเคลื่อน
คุณภำพทั่วทั้งองค์กร 

- กำรท ำงำนเพ่ือวิสัยทัศน์บรรลุตำม Vision ไม่ใช่กำรลงทุนเพื่อเป็นที่ 1 ในกำรแข่งขันเวทีต่ำงๆ 
- มีเป้ำหมำยสูงและพยำยำมเปลี่ยนแปลงและพัฒนำเพื่อให้ได้ไปสู่เป้ำหมำย 

  เรื่อง KM ที่ให้ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมและมีกำรเก็บรวบรวมองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นรูปธรรม โดย 
- กำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนมำ KM ร่วมกัน 
- กำรน ำควำมรู้จำกบุคลำกรที่เกษียณอำยุรำชกำร มำเก็บเพื่อเป็นองค์ควำมรู้ให้กับหน่วยงำนต่อ 
- คลังปัญญำอำวุโส  
- กำรถอดควำมรู้/กระบวนกำร ของผู้ที่ท ำงำนมำแล้วนำนๆจะมีวิธีกำรดึงออกมำเป็นเรื่องเล่ำมำ

เก็บเพ่ือเป็นองค์ควำมรู้ให้กับหน่วยงำนต่อไป  
- กำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนมำ KM ร่วมกัน 
- ผู้บริหำรมีควำมเข้ำใจในระบบกำรจัดอบรมด้ำน KM มีกำรถ่ำยทอดแนวปฏิบัติที่ดีให้กับ

หน่วยงำนต่ำงๆ  อย่ำงต่อเนื่อง 
- Share & Learn 

  ระบบสิ่งแวดล้อมใน ม.มหิดล มีกำรวำงแผนกำรท ำงำนเป็นระบบ ที่เกิดจำกควำมร่วมมือร่วมใจของ
บุคลำกร เช่น  

- กำรใช้พลังงำนทดแทน 
- ชักโครกประหยัดน้ ำ เป็นวิธีกำรประหยัดน้ ำที่น่ำสนใจ น ำมำใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  
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- น้ ำทิ้งจำกเครื่องปรับอำกำศ สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงอ่ืนได้  เช่น ใช้รดน้ ำต้นไม้ กำรใช้
พลังงำนทดแทน  

- กำรใช้พ้ืนที่ว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่งผลต่อสุขภำพของบุคลำกรในมหำวิทยำลัย 
เช่น กำรปลูกผักน ำมำจ ำหน่ำยให้กับบุคลำกร  

- วิถีจักรยำนกับกำรเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับธรรมชำติ  
- กำรลดกำรใช้ถุงพลำสติก  
- กำรรณรงค์กำรทิ้งขยะ กำรแยกขยะ เป็นต้น 

  ผู้บริหำรม.มหิดลให้ควำมส ำคัญกับระบบประกันคุณภำพที่วัดผลสัมฤทธิ์ของงำนโดยมีเกณฑ์ที่ยอมรับ
ร่วมกัน ต่ำงกับ มก.ที่ผู้บริหำร ระดับคณบดี ผู้อ ำนวยกำร อธิกำรบดี รอง/ผู้ช่วยอธิกำรบดี ไม่เห็น
ควำมส ำคัญคิดว่ำเป็นเรื่องที่… 

  เรื่อง EdPEx ม.มหิดลมีกำรเก็บข้อมูลและกำรได้รับควำมรู้แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 
EdPEx โดยมีกำรวำงแผนในกำรปรับหำเกณฑ์ EdPEx มำใช้แทนเกณฑ์ของ สกอ. และ สมศ. โดย 

- กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำน QA โดยคิดว่ำ MU จะท ำอะไรเพ่ือควำมส ำเร็จ แล้วสร้ำง KPI 
ที่ตอบสนองควำมส ำเร็จ และตอบสนอง สกอ. สมศ. 

  กำรตรวจประเมิน 
- กำรอบรมผู้ประเมินเป็นกำรสร้ำงคน เช่น ประธำน/ผู้ตรวจ ให้มีมำตรฐำนประเมินเดียวกัน 
- มีทีมผู้ประเมินที่มำก และมีควำมพร้อมของหน่วยงำน ที่มีผู้น ำองค์กรร่วมหำแนวทำงและแนว

ปฏิบัติร่วมกัน 
- ระบบกำรสอนและประเมินกันและกันในกำรลงประเมิน 
- กำรน ำผลกำรประเมินแต่ละหน่วยงำนมำสรุปเป็นภำพรวม เพ่ือหำ Best Practice ของแต่ละ

หน่วยงำนภำยใน 
 

3. สิ่งท่ีจะน าไปปรับใช้กับงาน 
  ยุทธศำสตร์ของ ม.มหิดล 2556 – 2559 สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้กับกำรพัฒนำในระดับคณะได้เป็นอย่ำง

ดี 
  น ำข้อมูลจำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนมำสรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและเผยแพร่ 
  สรุปประเด็นจำกกำรตรวจเยี่ยมหน่วยงำนมำจัดท ำ KM  ของหน่วยงำนร่วมกัน โดยกำรเก็บข้อมูลขององค์

ควำมรู้จำกบุคลำกรในหน่วยงำนมำถอดควำมรู้แล้วน ำมำพัฒนำในกำรจัด KM ต่อไป 
  สำมรถน ำไปปรับใช้ได้ง่ำยขึ้น มองเห็นภำพชัดเจน 
  กำร Control เวลำประชุม 
  Ranking ต้องเหมำะสมกับบริบท/Resource ของตนเอง 
  ในส่วนของกำรประหยัดพลังงำน 
  ควำมเอำใจใส่ของผู้บริหำรทุกระดับในกำรน ำพำม.เกษตรสู่ควำมเป็นเลิศในทุกๆด้ำน 
  กำรท ำงำนเป็นทีม 
  กำรมุ่งมั่นในกำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 
  จะต้องแจ้งให้ที่คณะรับทรำบข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อน 
  พัฒนำคณะไปสู่ควำมยั่งยืนและมีคุณภำพ 
  คนต้องมีคุณภำพและทัศนคติที่ดี 
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  กำรใช้และกำรจัดท ำสื่อในกำรน ำเสนอ 
  เรื่อง UI Green น ำมำใช้ได้ในหลำยกิจกรรมแบบง่ำยๆ 
  กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำน QA ที่มีทิศทำงท่ีตอบสนองควำมส ำเร็จของหน่วยงำนกำร 
  จัดกำรควำมรู้จำกผู้เกษียณในเชิงสัมภำษณ์และให้บุคลำกรปัจจุบันและ KM ในหน่วยงำน โดยเชิญผู้

เกษียณมำร่วมด้วย 
  กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ พิจำรณำจำก Impact + Vision ส่งเสริมให้ท ำเป็นสิ่งแรก 
  น ำแนวคิด Share & Learn ไปใช้กับหน่วยงำนเพ่ือเสริมสร้ำงให้เป็นหน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้ 
  กำรให้ควำมส ำคัญกับ QA ของมหำวิทยำลัย 
  จุดอ่อนของ มก. คือกำรวิจัยตีพิมพ์ ของคณะใหญ่กับคณะเล็กแตกต่ำงกัน ควรปรับปรุงทีมเพ่ือช่วยเหลือ

งำนตีพิมพ์ของอำจำรย์ใหม่ๆ ในลักษณะช่วยเหลือมำกกว่ำวิจำรณ์ผลงำน 
  กำรบันทึกข้อมูลควรปรับปรุงให้มีระบบฐำนข้อมูลแบบ online มำกกว่ำแบบกระดำษ เพ่ือลดเวลำกำร

ท ำงำนและกำรเรียกใช้ข้อมูล เนื่องจำกมหำวิทยำลัยมีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควรใช้ทุน
เพ่ือให้เกิดฐำนของมหำวิทยำลัยได้แล้ว และควรเลิกใช้ข้อมูลแบบ Excel แบบกองกลำงเจ้ำหน้ำที่ได้แล้ว 
เพรำะเป็นข้อมูลส ำคัญมำก 

  ข้อมูลของ UI Green ที่สำมำรถเก็บรวบรวมได้มำกขึ้น เข้ำใจสิ่งที่ต้องกำรตรงจุดมุ่งหมำยที่ชัดเจน 
  ทุกๆสิ่งที่สำมำรถท ำได้ โดยเฉพำะแรงบันดำลใจในกำรท ำงำนเพ่ือพัฒนำองค์กร 
  น ำยุทธศำสตร์ในกำรผลักดัน QS Ranking ให้สูงขึ้น น ำไปปรับใช้ในกำรท ำงำน 
  อนุรักษ์พลังงำน 
  ใช้จักรยำน(ต้องฝำกถึงทำงมหำวิทยำลัยฯ) ในกำรเพ่ิมจ ำนวนเลน ส ำหรับจักรยำน 
  กำรเตรียมตัวกำรเข้ำสู่กำรจัดอันดับของมหำวิทยำลัย 
  กำร KM จำกบุคลำกรที่มีอยู่ 
  ทีมงำนต้อนรับแม่นก ำหนดกำรกิจกรรม 
  จัด KM ให้เกิดผลส ำเร็จ โดยมีคณะกรรมกำร KM  เป็นผู้สรุปน ำเสนอ 
  น ำเสนอผู้บริหำร ตำมล ำดับขั้นให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรประเมินคุณภำพ 
  กำรเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ 
  เทคนิคในกำรพัฒนำคะแนน Ranking 
  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเกณฑ์ EdPEx 
  กำรมีส่วนร่วมในกำรท ำให้มหำวิทยำลัยถูกจัดอันดับตำมเกณฑ์ UI GreenMetric Ranking 
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
 

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล  
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

 
 กำรประเมินผลโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ด้ำนแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx)     
แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดท ำข้อมูล QS Ranking และ แนวปฎิบัติที่ดีด้ำนกำรจัดท ำข้อมูล UI GreenMetric 
Ranking ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 50 คน จำกผู้สมัครเข้ำร่วมโครงกำร 54 คน มี
ผู้เข้ำร่วมตลอดทั้งโครงกำร จ ำนวน 50 คน มีผู้ตอบแบบประเมิน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 โดยมีผลกำร
ประเมินในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ย 4.37 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.43 อยู่ในระดับมำก โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 
ตารางท่ี 1   จ ำแนกเพศของผู้ตอบแบบสอบถำม 

เพศ ชาย หญิง รวม 
จ านวน 9 31 40 

ร้อยละ 22.5 77.5 100 

 จำกตำรำงที่ 1 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 77.5 ส่วน
เพศชำยมีจ ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5 
 
ตารางที่ 2   อำยุงำนเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถำม 

อายุงาน 1-5 ปี 6-10 ปี 11-15 ปี 16 ปีขึ้นไป 20 ปีขึ้นไป ไม่ตอบ รวม 
จ านวน 8 5 11 4 3 9 40 
ร้อยละ 20.0 12.5 27.5 10.0 7.5 22.5 100 

 จำกตำรำงที่ 2 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีอำยุงำนเฉลี่ย 11-15 ปี จ ำนวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 27.5 รองลงมำมีอำยุงำนเฉลี่ย 1 – 5 ปี จ ำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0  
 
ตารางท่ี 3   จ ำแนกหน่วยงำนสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถำม 

สังกัด คณะวิชา หน่วยงานสนับสนุน รวม 
จ านวน 20 20 40 
ร้อยละ 50.0 50.0 100 

 จำกตำรำงที่ 3 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมำจำกสังกัดคณะวิชำ และส่วนหน่วยงำนสนับสนุน จ ำนวน
เท่ำๆ กัน คือสังกัดคณะวิชำ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 และหน่วยงำนสนับสนุน จ ำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.0 
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ตารางท่ี 4   ต ำแหน่งของผู้กรอกแบบประเมิน 
 

ต าแหน่ง ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวม 
จ านวน 10 4 21 29 

ร้อยละ 28.57 11.43 60.0 100 

 จำกตำรำงที่ 4 พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเจ้ำหน้ำที่ จ ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 
รองลงมำเป็นผู้บริหำร มีจ ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57 และน้อยที่สุดเป็นอำจำรย์ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 11.43 
 

ตารางที่ 5  แสดงค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และกำรแปลควำมหมำยของกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ
โครงกำร  

รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1 

ผลการประเมินภาพรวม 4.37 0.43 มาก 
ด้านคุณภาพของเนื้อหา 4.28 0.42 มาก 
กรณีศึกษำ : มหำวิทยำลัยมหิดล 
1. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

ควำมเป็นมำ และพัฒนำกำรของ
มหำวิทยำลัยมหิดล  

25 
(62.5) 

14 
(35.0) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.60 0.54 มำกที่สุด 

2. ได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน
ระบบประกันคุณภำพภำยในของ
มหำวิทยำลัยมหิดล 

26 
(66.0) 

13 
(32.5) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.63 0.54 มำกที่สุด 

3. ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับแนวทำงกำร
พัฒนำคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 
(EdPEx) 

10 
(25.0) 

27 
(67.5) 

3 
(7.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.18 0.54 มำก 

4.  ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับปฏิบัติท่ีดี
ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูล QS Ranking 
ของมหำวิทยำลัยมหิดล 

22 
(55.0) 

17 
(42.5) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.55 0.55 มำกที่สุด 

5.  ได้รับควำมรู้ เกี่ยวกับปฏิบัติท่ีดี
ด้ำนกำรจัดท ำข้อมูล UI 
GreenMetric Ranking ของ
มหำวิทยำลัยมหิดล 

23 
(57.5) 

16 
(40.0) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.56 0.56 มำกที่สุด 

 6.  สำมำรถน ำควำมรู้ แนวปฏิบัติท่ีดี
จำกกำรศึกษำดูงำนมำประยุกต์ใช้
กับกำรท ำงำนของตนเองและ
หน่วยงำนได้ 

9 
(22.5) 

26 
(65.0) 

5 
(12.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.10 0.59 มำก 

7. เน้ือหำในเอกสำรท่ีจัดเตรียมมี
รำยละเอียดชัดเจน 

6 
(15.0) 

13 
(32.5) 

20 
(50.0) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

3.60 0.77 มำก 

8. ท่ำนได้รับประโยชน์จำกกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมของ
หน่วยงำน 

11 
(27.5) 

27 
(67.5) 

2 
(5.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.23 0.53 มำก 

9. กำรศึกษำดูงำนน้ี ตรงกับควำม
คำดหวังท่ีท่ำนตั้งไว้ 

10 
(25.0) 

27 
(67.5) 

2 
(5.0) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

 

4.15 0.62 มำก 
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รายการ 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 
5 4 3 2 1 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.40 0.56 มาก 
10. ควำมเหมำะสมของช่องทำงกำร

เผยแพร่ประชำสัมพันธ์
โครงกำรฯ 

18 
(45.0) 

16 
(40.0) 

4 
(10.0) 

2 
(5.0) 

0 
(0.0) 

4.25 0.84 มำก 

11. ควำมเหมำะสมของช่วงเวลำกำร
เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

18 
(45.0) 

18 
(45.0) 

3 
(7.5) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

4.33 0.73 มำก 

12.  ควำมเหมำะสมของจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ 

20 
(50.0) 

15 
(37.5) 

5 
(12.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.38 0.70 มำก 

13.  ควำมเหมำะสมของก ำหนดกำร 20 
(50.0) 

20 
(50.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.50 0.50 มำก 

14.  ควำมสะดวกรวดเร็วในกำร
ลงทะเบียน 

23 
(57.5) 

16 
(40.0) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.55 0.55 มำกที่สุด 

15. เจ้ำหน้ำท่ีสร้ำงควำมเข้ำใจในกำร
เข้ำร่วมโครงกำรเป็นอย่ำงดี 

19 
(47.5) 

19 
(47.5) 

2 
(5.0) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.43 0.59 มำก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.50 0.46 มากท่ีสุด 
16. ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีใน

กำรจัดโครงกำร 
27 

(67.5) 
13 

(32.5) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
0 

(0.0) 
4.68 0.47 มำกทีสุ่ด 

17. ควำมเหมำะสมของสื่อและอุปกรณ์
ต่ำงๆ ในกำรจัดโครงกำร 

17 
(42.5) 

12 
(30.0) 

11 
(27.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.15 0.83 มำก 

18. ควำมเหมำะสมของอำหำรว่ำง 
และอำหำรกลำงวัน 

23 
(57.5) 

14 
(35.0) 

2 
(5.0) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

4.48 0.71 มำก 

19. ควำมเหมำะสมของยำนพำหนะ 27 
(67.5) 

12 
(30.0) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.65 0.53 มำกที่สุด 

20. ผลกำรประเมินในภำพรวม 23 
(57.5) 

16 
(40.0) 

1 
(2.5) 

0 
(0.0) 

0 
(0.0) 

4.55 0.55 มำกที่สุด 

 
จำกตำรำงที่ 5 หำกพิจำรณำเป็นด้ำน พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำม พึงพอใจในด้ำน          

สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกมำก มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.50 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.45 อยู่ในระดับมำก รองลงมำเป็นด้ำน
กระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.40 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.56 อยู่ในระดับมำก และด้ำน
คุณภำพเนื้อหำ มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุดค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.28 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.42 แต่ยังอยู่ในระดับมำก
เช่นกัน และหำกพิจำรณำเป็นรำยข้อพบว่ำ ข้อที่มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ควำมเหมำะสมของสถำนที่ในกำรจัด
โครงกำร มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.68 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.47 รองลงมำคือ ควำมเหมำะสมของยำนพำหนะ         
มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ 4.65 ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.53 และข้อที่มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยที่สุด คือ เนื้อหำ          
ในเอกสำรที่จัดเตรียมมีรำยละเอียดชัดเจน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.60 อยู่ในระดับมำก ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 0.77 
 
ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. ขอบคุณท่ีพำมำดูงำนที่มหำวิทยำลัยมหิดล 
2. มก.ควรน ำระบบกำรอบรมผู้ประเมินให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเวลำที่วิเครำะห์ข้อมูล 
3. อยำกให้จัดมำที่ ม.มหิดล ดูกองพัฒนำคุณภำพ 
4. ควรจัดโครงกำรแบบนี้อย่ำงต่อเนื่องโดยปรับเปลี่ยนหน่วยงำนไปทุกปี      
5. ควรจัดเฉพำะกำรไปดูงำนเช่นช่วงเช้ำเป็นภำพรวม ช่วงบำ่ยแยกคณะ ส ำนัก  



 18 

6. ควรปรับปรุงกำรประสำนงำนและช่องทำงกำรติดต่อ ผู้ประสำนงำนควรมีหัวใจใฝ่บริกำร หำกจะปฏิเสธ
ควรปฏิเสธด้วยควำมนุ่มนวล เสียงผู้ชำยแข็งอยู่แล้วหำกพูดด้วยน้ ำเสียงที่ห้วนท ำให้ไม่น่ำฟัง ควรปรับปรุงผู้
ประสำนงำน 

7. เป็นกำรดูงำนที่ได้รับควำมรู้ แต่ในด้ำนประกันคุณภำพยังไม่ได้รับควำมรู้และเทคนิคต่ำงๆ 
8. อยำกให้เวลำใช้ในกำรดูงำนเน้นเรื่อง QA (หรือEdPEx) ที่เป็นงำนประกันมำกกว่ำนี้ เพรำะเรื่อง QS 

Ranking กับ UI Green เป็นส่วนประกอบย่อยๆ ซึ่งกลุ่มท่ีมำดูงำนมิใช่กลุ่มเป้ำหมำยเรื่องหลัง (QS+UI) โดยเฉพำะ 
UI จะพำทีมกำยภำพระดับวิทยำเขตและระดับมหำวิทยำลัยมำศึกษำมำกกว่ำ  (บรรยำยดีหมดแต่เรำฟังไปก็ไม่มีผล
อะไรนัก (ส ำหรับผู้ปฏิบัติที่มำวันนี้) 
 
ส่วนที่ 3 กิจกรรมที่ต้องการให้ส านักงานประกันคุณภาพจัดในครั้งต่อไป (ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บริการ) 

1. จัดคอร์สดูงำนเยี่ยมบ้ำนประกัน ณ ม.มหิดลเฉพำะผู้บริหำรของ มก.ระดับสูงเป็นกำรเฉพำะ เผื่ออำจจะ
ส่งผลให้  มก. มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ระบบกำรประเมินในระยะเวลำอันสั้น 

2. จัดอบรมเรื่อง EdPEx ทั้งควำมรู้เบื้องต้นและกำรเป็นผู้ประเมิน EdPEx  
3. จัดอบรมผู้ประเมินภำยใน ส ำนักงำนเลขำนุกำร ส ำหรับคณะวิชำ      
4. จัดอบรมเทคนิคกำรเขียน SAR ส ำหรับผู้ที่ไม่เคยเขียนSAR หรือเพ่ิมทักษะให้ผู้เขียน SAR  ให้เขียนได้

ตรงประเด็นและสอดคล้องกับตัวบ่งชี้   
5. จัดอบรมกำรเขียน SAR ให้เป็นเลิศ  
6. อยำกให้พำไปดูงำนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
7. อบรมผู้ตรวจประเมิน ระดับส ำนักงำนเลขำนุกำรคณะ    
8. ดูงำนมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 

 
ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจตามประเด็นหลักสรุปได้ ดังนี้ 
 ด้ำนคุณภำพของเนื้อหำ   4.28 อยู่ในระดับมำก 
 ด้ำนกระบวนกำร ขั้นตอนกำรให้บริกำร 4.40 อยู่ในระดับมำก 
 ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  4.50 อยู่ในระดับมำก 
 ภำพรวมจำกกำรประเมินฯ จำกทั้ง 3 ด้ำน 20 ประเด็นย่อย มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ เท่ำกับ 4.38  อยู่ใน
ระดับมำก และเมื่อพิจำรณำประเด็นที่ได้ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจสูงสุด คือ 16. “ควำมเหมำะสมของสถำนที่ในกำร
จัดโครงกำร”  มีคะแนนเฉลี่ย 4.68 อยู่ในระดับมำกที่สุด ซ่ึงอยู่ในด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ส่วนประเด็นที่ได้
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจน้อยสุด คือ “เนื้อหำในเอกสำรที่จัดเตรียมมีรำยละเอียดชัดเจน” มีคะแนนเฉลี่ย 3.60 อยู่ใน
ระดับมำก ซึ่งอยู่ในด้านคุณภาพของเนื้อหา  
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ภาคผนวก 
 
 

 ภำคผนวกท่ี 1 โครงกำรเยี่ยมบ้ำน ประจ ำปี 2557 กรณศีึกษำ มหำวิทยำลัยมหิดล 
 ภำคผนวกท่ี 2 รำยชื่อสมำชิกเครือข่ำยโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปี 2557 
 ภำคผนวกท่ี 3 ภำพกิจกรรม 
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โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจ าปี 2557 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. หลักการและเหตุผล 

  ตำมนโยบำยของส ำนักงำนประกันคุณภำพท่ีส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพทั่ว
ทั้งองค์กร เพ่ือให้บุคลำกรจำกทุกวิทยำเขตได้รับควำมรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพและเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำร
ประกันคุณภำพระหว่ำงหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย  จึงก ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำน
คุณภำพทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรเป็นที่พึง
พอใจและได้รับกำรตอบรับจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้มีโอกำสในกำรศึกษำ
ดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนจำกผู้ปฏิบัติงำน ด้ำนกำรประกันคุณภำพด้วยกัน ทั้งภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งกำรศึกษำดูงำนเป็นกิจกรรมหนึ่งในกระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรที่จะช่วยเพ่ิมพูนควำมรู้
ทักษะประสบกำรณ์ สร้ำงวิสัยทัศน์ อีกทั้งยังเป็นกำรเปิดมุมมองที่จะรับกับกำรเรียนรู้ในสิ่ งใหม่ๆ สร้ำงควำมพร้อม
ให้แก่ทั้งตัวบุคลำกรเองและสร้ำงผลสัมฤทธิ์ให้แก่หน่วยงำนให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้นได้  
 ส ำนักงำนประกันคุณภำพ ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรจัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ ในรูปแบบ
ของกำรศึกษำดูงำนของหน่วยงำนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรประกันคุณภำพซึ่ง
มหำวิทยำลัยมหิดลเป็นมหำวิทยำลัยหนึ่งที่น ำระบบ EdPEx มำใช้ในกำรขับเคลื่อนระบบกำรประกันคุณภำพ ของ
มหำวิทยำลัย ส่งผลให้มหำวิทยำลัยมหิดล มีผลจำกกำรจัดอันดับ QS Ranking, UI green อยู่ในระดับต้นๆ ของ
ประเทศ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ จึงได้จัดโครงกำรเยี่ยมบ้ำนคุณภำพ กรณีศึกษำ : มหำวิทยำลัยมหิดล ประจ ำปี 
2557 ขึ้น เพื่อให้บุคลำกรได้ศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
จำกมหำวิทยำลัยมหิดล และสำมำรถน ำข้อมูลที่ได้รับมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำ ปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำนต่อไป 
 

2.   วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพ กำรจัดอันดับ QS Ranking , UI green จำกกำรศึกษำ

ดูงำนมหำวิทยำลัยมหิดล 
2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพ

กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน 
 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

 

4. เป้าหมายหลัก  
4.1 ผู้รับผิดชอบหรือปฏิบัติงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพระดับคณะวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำจ ำนวน 40 

คน 
4.2  คณะกรรมกำรนโยบำยกำรประกันคุณภำพ และบุคลำกรส ำนักงำนประกันคุณภำพ จ ำนวน 10 คน  

 

5. ตัวช้ีวัด 
5.1 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ สำมำรถเข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
5.2  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมพึงพอใจกำรจัดโครงกำรฯ มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51  
5.3  ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมคิดเห็นต่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพ  

ภาคผนวกที่ 1 
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          ของหน่วยงำน มีค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 4.00 
 

6.  สถานที่  
กองพัฒนำคุณภำพ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตศำลำยำ จังหวัดนครปฐม 

 

7. วิธีการด าเนินการ 
 ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมหิดล แนะน ำระบบประกันคุณภำพ (EdPEx, QS Ranking, UI green) และแนว

ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงำน พร้อมตอบข้อซักถำม 
 

8. วัน เวลา  
 วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภำคม 2557  
 เวลำ 07.00 – 07.30 น. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ลงทะเบียน ณ บริเวณด้ำนหน้ำอำคำรสำรนิเทศ 50 ปี  
 เวลำ 07.30   เดินทำงออกจำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ไปยังมหำวิทยำลัยมหิดล  
     วิทยำเขตศำลำยำ จ.นครปฐม 
 เวลำ 09.00 – 12.00 น. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมหิดล/ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำคุณภำพ    

แนะน ำระบบประกันคุณภำพของ มหำวิทยำลัยมหิดล 
(EdPEx , QS Ranking, UI green) พร้อมซักถำม 

 เวลำ 12.00 – 13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 เวลำ 13.00 – 16.00 น. ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยมหิดล/ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำคุณภำพ    

แนะน ำระบบประกันคุณภำพของ มหำวิทยำลัยมหิดล 
(EdPex , QS Ranking, UI green) พร้อมซักถำม (ต่อ) 

 เวลำ 16.00 – 17.00 น. เดินทำงกลับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์   

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำนไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุง

ประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของหน่วยงำน 
 

10. งบประมาณ 
10.1    ค่ำของที่ระลึกหน่วยงำนกรณีศึกษำ 2,000.00 บำท 
10.2    ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง   3,000.00 บำท 
10.3    ค่ำเบี้ยเลี้ยงพนักงำนขับรถยนต์ 300.00 บำท 
10.4    ค่ำอำหำร (150 บำท x 50 คน) 7,500.00 บำท 
10.5    ค่ำอำหำรว่ำง (50 บำท x 50 คน x 2 มื้อ) 5,000.00 บำท 
10.6    ค่ำเอกสำรและวัสดุประกอบโครงกำรฯ  2,200.00 บำท 

  
รวมทั้งสิ้น 20,000.00 บาท 

(สองหม่ืนบาทถ้วน) 
                                          

 
หมำยเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำร  
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ ประจ าปี 2557 
กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันพฤหัสบดทีี่  1 พฤษภาคมคม 2557 
 

ล าดับ ชื่อ -  นามสกุล     ต าแหน่ง 
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1 ผศ.นงลักษณ์  งำมเจริญ รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 
2 รศ.ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ ผู้ช่วยอธิกำรบดฝี่ำยวิชำกำร 

3 ผศ.ดร.อภิชำติ  แจ้งบ ำรุง 
ผู้ช่วยอธิกำรบดฝี่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพ                                     
วิทยำเขตเฉลิมพระเก ียรติ จังหวัดสกลนคร 

4 อ.ดร.สถำพร  เชื้อเพ็ง ผู้ช่วยรองอธิกำรบดีฝำ่ยวิจัยและบริกำรวิชำกำร วิทยำเขตศรีรำชำ 
5 ผศ.ดร.ธีระศักดิ์   พรำพงษ ์ รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ คณะสัตวแพทยศำสตร ์
6 นำงสำววไิลรัตน ์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคณุภำพ 

วิยาเขตบางเขน 
คณะเกษตร 

7 อ.สุจิตตำ เรืองรัศมี รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 
8 นำงสำวณัฎฐิณ ี ทะนะแสง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

คณะประมง 
9 ผศ.ภัสสรำ รัตนพิศิฏฐ์ รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
10 ศ.ดร.สุภำ หำรหนองบัว คณบด ี
11 ผศ.ดร.ธีรำพร อนันตะเศรษฐกูล รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
12 อ.ดร.รมิดำยุ อยู่สุข ผู้ช่วยคณบดีฝำ่ยประกนัคุณภำพ 
13 นำงสำวรัชภร พำนชิเฮง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

คณะศึกษาศาสตร์ 
14 นำยสัมฤทธิ ์ สมใจ เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
15 นำงสำววชัร ี จันทร์จ ำนงค ์ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
16 นำงสำวฟำรีดำ เรำะห์มำนีย ์ เจ้ำหน้ำทีบุ่คคล 

คณะบริหารธุรกิจ 
17 อ.ดร.ยอดมนี เทพำนนท ์ ผู้ช่วยคณบด ี
18 น.ส.กรรณิกำ มิตรปล้อง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 
19 นำยธชัเวชช ์ กิมประสิทธิ ์ นักวิทยำศำสตร ์

คณะสิ่งแวดล้อม 
20 ดร.สตรีไทย พุ่มไม ้ นักวิทยำศำสตร ์

ส านักงานอธิการบด ี

ภาคผนวกที่ 2 
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ล าดับ ชื่อ -  นามสกุล     ต าแหน่ง 
21 นำงสำวสุชีพ จันทอง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
22 นำยสทุธิศักดิ ์ ทองค ำด ี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
23 นำงสุนทรำ อุชุภำพ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
24 น.ส.จำรุวรรณ วิชัยพรหม เจำ้หน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
25 นำงชิดชนก  สำยชุ่มอินทร ์ หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
26 นำงร ำไพ ภูวรำห์ นักวิชำกำรเกษตร 

ส านักหอสมุด 
27 น.ส.ธนำภรณ ์ ฉิมแพ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

28 รศ.ดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ ์ อำจำรย ์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

29 นำงสำวเรวด ี ภูอุดม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 
ส านักงานวิทยาเขต ก าแพงแสน 

30 นำงสุนทร ี กลิ่นบปุผำ พนักงำนพิมพ ์
วิทยาเขตศรีราชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

31 นำงยุพนิ เสมอวงศ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 

32 อ.ดร.ยอดชำย เตียเปิ้น อำจำรย ์
33 นำงสำวสำยชล เต็มพร้อม เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
34 รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนำ อำจำรย ์

คณะวิทยาการจัดการ 
35 นำงศิริวรรณ คล่องแคล่ว เลขำนุกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
36 นำงอนุตรำ สุนทรส เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
37 นำยสุริยนั ส่องประทปี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 

ส านักวิทยบริการ ศรีราชา 
38 น.ส.พัชรินทร ์ รอดชูแสง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

39 อ.ดร.อรอนงค์ ฐำปนพันธน์ิติกุล คณบด ี
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ล าดับ ชื่อ -  นามสกุล     ต าแหน่ง 
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 

40 อ.นำรีรัตน์ กิติศรีปัญญำ อำจำรย ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 

41 อ.พีรียำ ทักษำนนัท ์ อำจำรย ์
คณะสาธารณสุขศาสตร ์

42 อ.นิติกร ภู่สุวรรณ อำจำรย ์
สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

43 นำงสุพัตรำ ผำลลำพัง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

44 ดร.จิตรำ พึ่งพำนชิ ผู้อ ำนวยกำร 
ส านักงานประกันคุณภาพ 

45 นำงมุกดำ   เกตุแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ 
46 นำงกัลยำณ ี รัตนะวรำหะ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทั่วไป 
47 นำยธเนศ   ดำวรุ่งโรจน ์ นักวิจัย 
48 นำงมณฑ์ภัสสร สุวรรณำพิสิทธิ ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
49 นำงสำวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์ นักวิชำกำรศึกษำ 
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ภาพกิจกรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
 
          รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ม. เกษตรศาสตร์ วางพวงมาลาสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก 
 

                   
 
            คณะผู้ศึกษาดูงาน ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสาร 
 

                    
 
            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ม.มหิดล กล่าวต้อนรับและชมวีดิทัศน์ 
 

                  
 
 
 
 
 

ภาคผนวกท่ี 3 
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ภาพกิจกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
วันพฤหัสบดีท่ี 1 พฤษภาคม 2557 
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 เอกสารวิชาการ 9 /2557  ส ำนักงำนประกันคุณภำพ  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 คณะบรรณาธิการ นำงสำววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลยก์ิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
  นำงมุกดำ  เกตุแก้ว  งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
  นำยธเนศ  ดำวรุ่งโรจน ์  งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
                                          นำงสำวสุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์  งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
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