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บทสรุปผู้บริหาร

ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพ ได้รับอนุมัติให้จัดโครงการ ซึ่งจัดขึ้นจํานวน 3 รุ่น ประกอบด้วย รุ่นที่ 1
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 กรณีศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 กรณีศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อเป็นการศึกษา
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานจากประสบการณ์โดยตรง
และผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพของหน่วยงานได้
การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ในแต่ละรุ่น ดังนี้
¾ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 41 คน โดยมีผบู้ ริหารและบุคลากรของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ จํานวน 9 คน
¾ คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 41 คน มีผู้บริหารและบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ร่วม
ต้อนรับ จํานวน 11 คน
¾ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน มีผู้บริหารและบุคลากรของคณะสัตว
แพทยศาสตร์รว่ มต้อนรับ จํานวน 26 คน
การจัดโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์ งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานกรณีทั้ง 3
คณะให้การต้อนรับ และชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับ นโยบาย แนวทางการบริหารคุณภาพ แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพ สรุปรายละเอียดแต่ละกิจกรรมได้ดังนี้
1. กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในรอบ
ปีการศึกษา 2554 รวมทั้งข้อมูลพื้นฐานของคณะเพื่อให้เข้าใจในบริบทโดยสังเขป และบรรยายให้ทราบเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคณะสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม ตามเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่คณะกําหนด เน้นการ
พัฒนาคุณภาพที่ใช้วิธีการเชิญชวน การสร้างแรงจูงใจ และการสร้างแรงกดดันให้การบริหารงานของคณะเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหวัง นอกจากนี้ยังได้อธิบายการดําเนินการบริหารคณะฯ ที่สามารถเชื่อมโยงสู่การรับ
ประเมินคุณภาพจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้ โดยมีผลลัพธ์การดําเนินงานที่ดีซึ่งพิจารณาจากการได้รับ
รางวัลคุณภาพของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 4 ปีติดต่อกัน
2. กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้นําเสนอผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับ
รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ปีซ้อน โดยบรรยายให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพโดยยึดแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดให้ ที่ใช้ระบบการ
ควบคุมคุณภาพ (Control) การตรวจสอบคุณภาพ(Audit) การประเมินคุณภาพ (Assessment) รวมถึงการกําหนด
ภาระในการดําเนินการประกันคุณภาพทั้งในระดับคณะ และภาควิชา นอกจากนี้ยังได้บรรยายให้ทราบเกี่ยวกับแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องผลงานที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ครั้ ง ที่ 5 เรื่ อ ง “องค์ ป ระกอบที่ 4
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ด้านการวิจัย” ซึ่งเน้นให้เห็นถึงมีการบริหารงานแบบมุ่งเป้า (Goal Oriented) คือ สามารถแข่งขันได้ และมี
คุณภาพระดับนานาชาติ (International Competitiveness and Quality : ICQ) งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์
นั้นจึงต้องเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ การใช้หลักการคิด อิกคิวซัง (ICQ) หรือหลักการคิดแบบ
ปุจฉา-วิสัชนา และหลักการคิดย้อนกลับ (Thinking backward) เป็นนโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ คิดให้ครบรอบ
ด้าน 360 องศา เพื่อให้บุคลากรทํางานวิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์จึงมีนโยบายที่เรียกว่า
Research PLEASE
3. กรณี ศึกษาคณะสั ตวแพทยศาสตร์ ซึ่งให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ควบคู่กับการเรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์จริง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมั่นใจในการนําระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการ
บริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554
เพื่อให้รับทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนคณะให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิเทศสัมพันธ์ การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร การเงินและงบประมาณ การ
ประกันคุณภาพ
ผลการประเมินโครงการฯ ทั้ง 3 หน่วยงาน พบว่า 1) รุ่นที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้ตอบแบบประเมิน
36 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 87.80 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.51 อยู่ในระดับมาก 2) รุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้ตอบแบบประเมิน 33 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ
41 คน คิดเป็นร้อยละ 80.45 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 อยู่ในระดับมาก
และ 3) รุ่นที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผู้ตอบแบบประเมิน 38 คน จากผู้เข้าร่วมโครงการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ
74.51 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าใช้จ่าย
จริงทั้งสิ้น 49,676 บาท จากงบประมาณที่ขอไว้ 60,000 บาท คิดเป็น 373.50 บาท/คน
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน
กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555
การจัดโครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 41 คน มีผู้บริหารและบุคลากร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับ จํานวน 9 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ รองอธิการบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน โดยมี
สรุปผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 4 ปีซ้อน ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งบรรยาย
ให้ทราบเกี่ยวกับการดํ าเนิ นงานในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์
นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ อดีต สามารถสรุปดังต่อไปนี้
¨ ปรัชญาและปณิธาน (Philosophy & Aspirations)
o ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง
o To produce high-caliber graduates through advanced Technology and institutional
self-dependence
¨ วิสัยทัศน์ (Vision)
o คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล ที่สามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน
o The Faculty of Engineering aims to achieve Global recognition as a self-sustaining
Center of academic, research and innovation excellence
¨ พันธกิจ (Mission)
o ผลิ ตวิศ วกรมื ออาชี พที่มี ความสามารถและรอบรู้ทางเทคนิค พร้อมด้ วยคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรับผิดชอบทางสังคม และขยายงานทางด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการ ให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคมและนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
o To produce professional engineers, who are recognized for their competence and
technical knowledge as well as their ethical, moral and social responsibilities; and to
provide extensive and socially recognized academic and research services, which
contribute towards the self-sustainable development of the country
o วัตถุประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะ 3E และ 3I ตอบสนองความต้ อ งการของ
ประเทศ
2. สร้างผลงานวิจั ย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม ของประเทศชาติ และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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3. ขยายโอกาสการเรียนรู้โดยบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของสังคม เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ฟื้นฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. เสริมสร้างจิตสํานึกและค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้กับ
อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ตลอดจนสังคม
5. ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และร่วม
รับผิดชอบต่อสังคม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของสังคม
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมดทุกระดับ 52 หลักสูตร ได้แก่
¾ หลักสูตรภาคปกติ 27 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี 11 หลักสูตร ปริญญาโท 9 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 7 หลักสูตร
¾ หลักสูตรภาคพิเศษ 34 หลักสูตร ประกอบด้วย ปริญญาตรี 14 หลักสูตร ปริญญาโท 17 หลักสูตร และ
ปริญญาเอก 3 หลักสูตร
2. จํานวนนิสิต ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 7,721 คน ได้แก่
¾ นิสิตภาคปกติ 3,914 คน ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี 2,988 คน ปริญญาโท 732 คน และปริญญาเอก
194 คน
¾ นิสิตภาคพิเศษ 2,672 คน ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี 1,716 คน ปริญญาโท 928 คน และปริญญาเอก
28 คน
¾ นิสิตนานาชาติ 1,135 คน ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี 990 คน ปริญญาโท 128 คน และปริญญาเอก
17 คน
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 1,484 คน ได้แก่
¾ นิสิตภาคปกติ 772 คน ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี 636 คน ปริญญาโท 128 คน และปริญญาเอก 8
คน
¾ นิสิตภาคพิเศษ 563 คน ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี 320 คน ปริญญาโท 246 คน และปริญญาเอก 2
คน
¾ นิสิตนานาชาติ 144 คน ประกอบด้วย นิสิตปริญญาตรี 92 คน และปริญญาโท 52 คน
4. จํานวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2554 จําแนกตามคุณวุฒิ มีทั้งหมด 303 คน ได้แก่
¾ วุฒิปริญญาตรี 13 คน ปฏิบัติงานจริง 5 คน ลาในทุกประเภท 8 คน
¾ วุฒิปริญญาโท 74 คน ปฏิบัติงานจริง 62 คน ลาในทุกประเภท 12 คน
¾ วุฒิปริญญาเอก 216 คน ปฏิบัติงานจริง 215 คน ลาในทุกประเภท 5 คน
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5. จํานวนนักวิจัย ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 8 คน ได้แก่
¾ วุฒิปริญญาโท 7 คน มีตําแหน่งชํานาญการ 1 คน
¾ วุฒปิ ริญญาเอก 1 คน และมีตําแหน่งชํานาญการ
6. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 282.5 คน (นับตามเกณฑ์ สกอ.) ได้แก่
¾ วุฒิต่ํากว่าปริญญาตรี 97 คน มีตําแหน่งชํานาญการพิเศษ 1 คน และชํานาญงาน 16 คน
¾ วุฒิปริญญาตรี 164.5 คน มีตําแหน่งชํานาญการ 16 คน ชํานาญการพิเศษ 5 คน และชํานาญงาน 5 คน
¾ วุฒิปริญญาโท 21 คน มีตําแหน่งชํานาญการ 3 คน และชํานาญการพิเศษ 5 คน และชํานาญงาน 6 คน
7. ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจําปีการศึกษา 2554 จํานวนงบประมาณที่ได้รับจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ได้รับทั้งหมด
249 ล้ า นบาท โดยได้ จ าก ทุ น รั ฐ บาล 115 ล้ า นบาท ทุ น มหาวิ ท ยาลั ย 69 ล้ า นบาท ทุ น ภาคเอกชนและ
ต่างประเทศ 43 ล้านบาท และทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 22 ล้านบาท โดยทุนอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
รวมทั้งสิ้น 155 ทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 238.27 ล้านบาท
8. การบริการวิชาการ ประกอบด้วยโครงการบริการวิชาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
โครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาการวิจัย
โครงการบริการวิชาการที่นํามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด
งบประมาณทีไ่ ด้รับทั้งหมด

40 โครงการ
22 โครงการ
3 โครงการ
140 โครงการ
525,428,675 บาท

9. เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจําปีการศึกษา 2554
¾ รายรับทั้งสิ้น 547,817,489 บาท โดยมาจากเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 416,521,589 บาท และเงิน
รายได้ 131,295900 บาท
¾ รายจ่ายทั้งสิ้น 451,803,067 บาท โดยมีเงินคงเหลือทั้งสิ้น 96,014,422 บาท
การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. พัฒนาด้านการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต
¾ การสร้างบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียน
¾ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ เช่น มีการให้ทุนการศึกษาโครงงานวิศวกรรม และโครงการก้าว
แรกสู่วิศวกรยุคใหม่
¾ ให้บริการ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น ห้องสมุดคณะฯ
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¾ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง และที่นั่งพักผ่อนรอบบริเวณคณะฯ
กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม มีกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และการให้ประกาศเกียรติ
คุณนิสิตแต่งกายและความประพฤติดีเด่น
¾ กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เช่น การปฐมนิเทศนิสิต และการประชุมผู้ปกครองนิสิต
¾ กิจกรรมส่งเสริมและเตรียมความพร้อมด้านการประกอบวิชาชีพ เช่น การฝึกงานภาคฤดูร้อน โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน ปัจฉิมนิเทศ

2. การพัฒนาด้านการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
¾ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์และช่วยเหลือสังคม คณะฯ ได้ผลิตเครื่องผลิตน้ําสะอาดแบบ
เคลื่อนที่แก่ชุมชน
¾ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย/นวัตกรรม
¾ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปีการศึกษา 2554 มีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ดังนี้
ประเภท

ได้รับการจดทะเบียนฯ

อยู่ระหว่างการจดทะเบียนฯ

สิทธิบัตร

4

4

อนุสิทธิบัตร

3

-

ลิขสิทธิ์

3

-

รวม

10

4
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3. การพัฒนาด้านบริการวิชาการ
¾ การบริการวิชาการ...เพื่อประโยชน์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ได้แก่ 1) โครงการ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐาน GAP 2) โครงการจัดทําศูนย์เรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ และ
ธนาคารขยะรีไซเคิล
¾ การบริการวิชาการ...เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการพัฒนาผลิตไบโอดีเซลและ
ประยุกต์ใช้งานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ป่าสร้างคน 84 ตําบล วิถีพอเพียง
¾ การบริการวิชาการ...ความร่วมมือพัฒนาอาเซียน ได้แก่ โครงการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4. การพัฒนาด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
¾ ร่วมก่อสร้างและฉลองพระเจดีย์
¾ จัดบรรยายธรรม “ธรรมดี วิถีพุทธ”
¾ สืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน้ําขอพรอาจารย์อาวุโส
¾ กฐินคณะวิศวกรรมศาสตร์
¾ ทําบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
¾ ทําบุญตักบาตรวันสถาปนาคณะฯ
5. การพัฒนาด้านกายภาพ
¾ การฟื้นฟูคณะวิศวกรรมศาสตร์หลังอุทกภัย
¾ การติดตั้งไม้กั้นรถยนต์ ระบบ RFID
¾ แผนการก่อสร้างอาคารใหม่ : ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล

6. การพัฒนาด้านวิเทศสัมพันธ์
ความร่วมมือกับต่างประเทศ (International Collaboration)
¾ Stichting Deltares ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ (เดือนมีนาคม 2555) เพื่อความร่วมมือทางวิชาการและ
การวิจัยด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานราก
¾ University of Leicester สหราชอาณาจักร (เดือนพฤษภาคม 2555) เพื่อการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี การพัฒนาการศึกษา และการวิจัยในด้านต่าง ๆ
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¾ Oulu University of Applied Sciences สาธารณรัฐฟินแลนด์ (เดือนพฤษภาคม 2555)เพื่อการ
แลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร การร่วมศึกษาวิจัย
¾ Vaasan ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences สาธารณรัฐฟินแลนด์ (เดือน
พฤษภาคม 2555) เพื่อการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี การแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการ
พัฒนาบุคลากรระหว่างสองสถาบัน
7. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
¾ โครงการสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
¾ โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบความมั่นคงของคณะฯ
¾ โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับอาจารย์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
¾ โครงการปรับปรุงศูนย์กระจายข่าวสารของคณะฯ และภาควิชา
¾ โครงการพัฒนาเว็บไซต์คณะฯ และภาควิชาเป็นภาษาอังกฤษ
¾ โครงการแหล่งเรียนรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรม
8. พัฒนาด้านบุคลากร
¾ โครงการบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนคณะฯ
¾ บุคลากรดีเด่น มก.
¾ บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ระดับประเทศ
¾ โครงการรางวัล Star Service Awards
¾ การฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร คณะฯ สนับสนุนทุนการไป
พัฒนาบุ คลากรภายในประเทศ จํานวน 160 คน เป็นจํานวนเงิ น 2,251,348 บาท และต่างประเทศ
จํานวน 127 คน เป็นจํานวนเงิน 16,061,868 บาท
¾ กิจกรรมฝึกอบรมภายในคณะฯ ได้แก่ ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาผลิตภาพและคุณภาพ
ภายในองค์กร โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
¾ กิจกรรมศึกษาดูงาน/ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนา/นําเสนอผลงานทางวิชาการ ต่างประเทศ
¾ กิจกรรมศึกษาดูงานฯ ในประเทศ ไดแก่ การศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาดูงานด้าน
แผนและประกันคุณภาพ การแบ่งปันความรู้จากเพื่อนสู่เพื่อน และกิจกรรม CoP ผู้เข้าศึกษาดูงาน
¾ การบรรยายพิเศษ ได้แก่ โครงการ สวก. พบนักวิจัย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากร
คณะฯ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”
¾ การประชุม ได้แก่ การประชุมบุคลากรสายอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน การประชุมทีมผู้บริหาร
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9. ความภาคภูมิใจของคณะวิศวกรรมศาสตร์
¾ การเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องประดิษฐ์ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์และ
โครงสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ เลขที่ 29162 และสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์โครงสร้างเครื่องกําเนิดไฟฟ้า
พลังงานจลน์ เลขที่ 29163 ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวเมื่อ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 และรับพระราชทานพระราชดําริเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป เมื่อวันที่ 29
สิงหาคม 2554 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช
¾ การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ หมวดโปรแกรมเพื่อความบันเทิงจากการแข่งขัน NSC
2012 โดยนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผู้พัฒนาโปรแกรม “โป้งแปะ” ได้รับรางวัลชนะเลิศ หมวดโปรแกรม
เพื่ อ ความบั น เทิ ง ซึ่ ง เข้ า รั บ พระราชทานถ้ ว ยรางวั ล เมื่ อ วั น ที่ 23 มี น าคม 2555 ณ อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์
กระทรวงวิทยาศาสตร์
¾ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นําคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ควบคุมทีม "สคูบา" (SKUBA) และนิสิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการแข่งขัน
หุ่นยนต์เตะฟุตบอล "โรโบคัพ อิหร่าน 2011 ถวายถ้วยรางวัลชนะเลิศดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ
ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
¾ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพระวโรกาสให้รองศาสตราจารย์
วุ ฒิ ชั ย กปิ ล กาญจน์ อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ นํ า รศ.ดร.ธั ญ ญะ เกี ย รติ วั ฒ น์ คณบดี ค ณะ
วิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ และนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ คณะผู้วิจัย เข้าเฝ้าถวาย
เครื่องผลิตน้ําสะอาดแบบเคลื่อนที่ (MAP 3.2) จํานวน 70 เครื่อง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 และเครื่องผลิต
น้ําสะอาดแบบเคลื่อนที่ สําหรับติดตั้งท้ายรถกระบะขนาดเล็ก (MAP 3.4) จํานวน 1 เครื่อง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2555 ณ พระตําหนักวังสวนกุหลาบ
10. ผลงานที่ได้รับรางวัล คณะได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
รางวัลที่ได้รับ
ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
อาจารย์
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
ระดับคณะ
บุคลากรสายสนับสนุน ระดับสถาบัน
ระดับชาติ

ด้านวิจัย/
นวัตกรรม
1
1
5
7
5
9

จํานวนรางวัลที่ได้รับ
ด้าน
อื่นๆ
วิชาการ
8
2
6
1
8
9
9
3
3
5

รวม
11
7
6
24
17
3
5

รางวัลที่ได้รับ
ระดับนานาชาติ
รวม
ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
นิสิต
ระดับชาติ
ระดับนานาชาติ
รวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับสถาบัน
รวม
รวมทั้งสิ้น

ด้านวิจัย/
นวัตกรรม
5
12
4
23
2
40
2
2
55

จํานวนรางวัลที่ได้รับ
ด้าน
อื่นๆ
วิชาการ
9
11
1
2
1
2
2
2
2
21
22

รวม
25
12
5
26
2
45
4
4
98

¾ ผลงานที่คณะได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชย หน่วยงานพอเพียง และรางวัลจากการประกวดโครงการ
รางวัลคุณภาพ มก.
¾ บุคลากร ได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลครุฑทองคํา รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
รางวัลวิทยานิพนธ์ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
¾ นิสิตได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ ทีม SKUBA หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก และหุ่นยนต์ทํางานบ้าน
ทีม KU –Racing รถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง ระบบประมวลผลและจัดการข้อสอบปรนัยราคาประหยัด การ
ประกอบสะพานเหล็ก World Cup of Computer Implemented Inventions ครั้งที่ 2 รางวัล
Redesigning Surveillance Visualization รางวัล World of Creativity รางวัล iGirls รางวัล Student
4.0
¾ นิสิตได้รับรางวัลระดับชาติ ได้แก่ ทีม KU Racing รถยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง ระบบประมวลผลและจัดการ
ข้อสอบปรนัยราคาประหยัด รางวัล CPEak up สปีค อัพ ผลงานรางวัลเทรนเนอร์อัจฉริยะ เส้นทางสู่
แชมป์โลกหุ่นยนต์เตะฟุตบอล รุ่นขนาดเล็ก 3 สมัย นิสิตทีม Chatterbox นิสิตทีมกระบี่อิงฟ้า นิสิตทีม
พิรุณนาคา ใกล้สอบแล้วเจอกัน การป้องกันการบุกรุกและขโมยข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ การประชุม
ทางวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 และ National Software Contest (NSC)
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การจัดเก็บและการรายงานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แบ่งภาระหน้าที่ใน
การรวบรวมและรายงานข้อมูล ดังนี้
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¾ งานแผนและประกันคุณภาพ ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และ
คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 1 และ 9
¾ งานบริการการศึกษา และงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่าย
วิ ช าการ และคณะกรรมการฝ่ า ยวิ ช าการ รองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และคณะกรรมการฝ่ า ย
บัณฑิตศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต และรองคณบดีฝ่ายกายภาพ และ
คณะกรรมการฝ่ายกายภาพ รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2
¾ งานบริการการศึกษา ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นิสิต รองคณบดีฝ่ายวิชกาการ และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา และ
คณะกรรมการฝ่ายบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 3
¾ งานบริ ก ารวิ ช าการและวิ จั ย ภายใต้ ก ารกํ า กั บ ดู แ ลของรองคณบดี ฝ่ า ยวิ จั ย และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และ
คณะกรรมการฝ่ ายวิ จั ย และรองคณบดี ฝ่ายพัฒ นาสิ่งประดิ ษ ฐ์แ ละนวัตกรรม และคณะกรรมการฝ่ายพัฒ นา
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 4
¾ งานบริการวิชาการและวิจัย ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ
และคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 5 และ 6
¾ งานบริหารและทรัพยากรบุคคลและงานแผนและประกันคุณภาพ ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่าย
บริหาร รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ และคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
วิเทศสัมพันธ์ และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รับผิดชอบ
องค์ประกอบที่ 7
¾ งานคลังและพัสดุ ภายใต้การกํากับดูแลของรองคณบดีฝ่ายบริหาร รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 8
¾ การจัดทํารายงานประเมินตนเอง

¾ ผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ
การกํากับดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการบริหารงาน จากผู้บริหารทุกระดับ ผ่านระบบ
PDCA โดยได้ รั บความร่ วมมื อ ร่ ว มแรง ร่ วมใจในการรวบรวมข้อ มูล และให้ข้อมูล จากอาจารย์ บุค ลากรสาย
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สนับสนุนจากทุกหน่วยงาน นิสิตทุกระดับชั้น ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อกัน 4 ปี
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เรื่อง “การพัฒนาคณะฯ สู่องค์กรนวัตกรรม”
การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาคณะฯ สู่องค์กรนวัตกรรม” ได้รับเกียรติจากอาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยบรรยายให้ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และวิธีการนําพาคณะฯ สู่องค์กร
นวัตกรรม สามารถสรุปได้ดังนี้
นวัตกรรม (Innovation) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนั้น หมายถึง สิ่งที่ทําขึ้นใหม่ หรือ แปลก
จากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรือ อุปกรณ์ โดยสิ่งที่จะบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรมได้สมบูรณ์นั้น คือ ต้อง
เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้และความคิด สร้างสรรค์ ที่ทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมหรือสามารถนํามาใช้ประโยชน์
ได้ในเชิงพาณิชย์ด้วย ซึ่งต่างจากงานวิจัยที่ส่วนใหญ่เมื่อมีผลวิจัยแล้วจะไม่ค่อยได้นํามาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้น
การทํางานเพื่อให้ได้นวัตกรรม จึงเริ่มต้นจากการทํางานปกติก่อน (As Usual) ขั้นในขั้นนี้จะยังไม่ก่อให้เกิดการ
พัฒนา และต่อมาจึงมีความคิด หรือแนวทางที่จะปรับปรุงและพัฒนา (Idea) แล้วจึงลงมือปฏิบัติเพื่อปรับปรุงงานให้
ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม (Improvement) ประเภทของนวั ต กรรม แบ่ ง ได้ ห ลายประเภท ได้ แ ก่ นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณ ฑ์
นวัตกรรมกระบวนการ/งาน และนวัตกรรมการบริการ เป็นต้น
องค์กรนวัตกรรม จึงหมายถึง องค์กรที่มีการกระทําใหม่ หรือ สร้างประดิษฐ์ คิดค้นในสิ่งใหม่ที่สามารถ
นําไปใช้งานได้จริง เป็นรูปธรรม สาเหตุที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องเป็นองค์กรนวัตกรรม เนื่องจากแรงกดดันจาก
ภายนอก เช่น การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สภาวิศวกรรม นายจ้างและผู้ประกอบที่ต้องการบัณฑิตที่มี
คุณภาพเข้าทํางาน ทําให้ต้องมีการต่อสู้แข่งขันระหว่างวิศวกรจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีก 58 แห่ง โดยสิ่งที่สามารถ
รับรองคุณภาพของคณะฯได้ คือ การทําประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีหน่วยงานที่เข้ามาประเมินคุณภาพอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น สกอ. สมศ. กพร. สกว. รวมถึงระดับมหาวิทยาลัย ทําให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องทํางาน
ประกันคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับ โดยอาศัยแรงกดดันจากหน่วยงานภายนอกเป็นตัวช่วยเสริมแรงในการทํางานให้
องค์กรมีคุณภาพ โดยมีหน่วยงานดังที่กล่าวมาแล้วเป็นผู้รับรองคุณภาพของคณะฯได้
จากตัวบ่งชี้ของ สมศ. ที่กําหนดให้หน่วยงานต้องมีการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดําเนินการกําหนดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของคณะโดยการพิจารณาให้มีความสอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดังนี้
เอกลักษณ์ของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ องค์กรนวัตกรรม
อัตลักษณ์ของของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี (IDKU) โดยมี
ความหมาย ดังนี้
สํานึกดี (Integrity)
จิตใจดีงาม ซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม
มุ่งมั่น (Determination) ตั้งใจ อดทน วิริยะอุตสาหะ มุ่งผลสัมฤทธิ์
สร้างสรรค์ (Knowledge creation)
ใฝ่รู้ ขวนขวาย สร้างมูลค่าและคุณค่า มีนวัตกรรม
สามัคคี(Unity)
ร่วมมือร่วมใจ ประนีประนอม ทํางานเป็นทีม บูรณาการเชื่อมโยง
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จากวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ว่า “คณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรมในระดับสากล ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” จึงได้กําหนดนโยบาย และกลยุทธ์ ดังนี้
1) รักษาความเป็นผู้นํา e-Faculty และปูทางให้นิสิตสู่ e-Engineers
2) การพัฒนาสู่คณะนวัตกรรม(i-Faculty) และปูทางให้นิสิตสู่ i-Engineers
3) ให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางสร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะฯ
4) ปรับปรุงงานบริหารทั่วไปให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5) ให้งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวมใจและความสามัคคีของบุคลากร
ทั้งนี้นโยบายหลักด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะฯ คือ สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทุกสาขาให้
ผลิตองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่
การใช้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมที่สามารถเพิ่มผลิตภาพการผลิต สร้างสรรค์คุณค่า พัฒนาคุณภาพชีวิต
การขับเคลื่อนคณะให้เป็นองค์กรนวัตกรรมนั้นต่อประกอบด้วยบุคคลในคณะทุกคน ได้แก่ ผู้บริหาร นิสิต คณาจารย์
และบุคลากรสายสนั บ สนุน การขั บเคลื่ อนบุคลากรเพื่อนําไปสู่องค์กรนวัตกรรม จึ งใช้วิธีการ เชิญชวน สร้าง
แรงจูงใจ และสร้างแรงกดดัน โดยเริ่มต้นที่ผู้บริหารที่ต้องกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและกลยุทธ์ การบริหาร และ
ผู้บริหารต้องทําตนเป็นตัวอย่างของการก้าวสู่องค์กรนวัตกรรมด้วย โดยกลไกการขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรมของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
¾ มีโครงการรองรับ และผู้รับผิดชอบ
¾ มีตัวชี้วัด และการติดตามประเมินผล
¾ รองคณบดีฝ่ายสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
¾ คณะกรรมการฝ่ายสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เป็นสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในแต่ละปี เช่น นวัตกรรมด้าน
การบริการ ได้แก่ รับตรงดําเนินการแบบออนไลน์ผ่านอินเตอร์เน็ต นวัตกรรมด้านกระบวนการ/งาน ได้แก่ การ
เตรียมความพร้อมต่อการทํางานให้แก่นิสิต เป็นต้น
การขับเคลื่อนในด้านนวัตกรรมต่อนิสิต
การขับเคลื่อนเรื่องนวัตกรรม แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากนิสิตมีจํานวนมาหลาย
พันคน ดังนั้นคณะฯ ใช้วิธีการ ดังนี้ เชิญชวน Road Show แก่นิสิต โดยส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตมีการแข่งขัน โดย
ชี้เห็นเห็นถึงผลตอบแทน หรือรางวัล และเกียรติประวัติที่จะได้รับ รวมถึงการได้งานทํา และอื่นๆ มีการสอดแทรก
เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ในโครงการปฐมนิเทศแก่นิสิตใหม่ มีการสร้างแรงกดดันในวิชาเรียนบังคับ โครงงาน
วิศวกรรมนิสิตชั้นปีที่ 4 ซึ่งเป้าหมายของวิชาโครงการ มีดังนี้ 1) ฝึกและปูทางนิสิตสู่การวิจัยและพัฒนา 2) ฝึกให้
นิสิตมีการดําเนินงานอย่างมีคุณภาพ 3) ฝึกนิสิตให้รู้จักการเขียนรายงานและการนําเสนอ 4) ให้ดําเนินการเสร็จสิ้น
ในมกราคม และสอบวัดผลต้นเดือนกุมภาพันธ์ (ช่วงเกษตรแฟร์) 5) มีการประเมิน คัดเลือกดีเด่นส่งแข่งขันและให้
รางวัล 6) ต่อยอดโครงงานที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์
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นอกจากนี้คณะฯ มีการสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนในการขับเคลื่อนนิสิตให้เป็นองค์กรนวัตกรรมโดยการ
สนับสนุนการทําโครงงานโดยมีค่าใช้จ่ายสําหรับวัสดุอุปกรณ์ โปสเตอร์ และรายงานแก่นิสิตทุกคน คนละ 2,000
บาท และมีการจัดสรรเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีละ 1 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
Innovation ตามข้อเสนอของภาควิชาโครงการละ 100,000 บาท ต่อ ปี (ต่อเนื่องทุกปีหากมี Improvement) ซึ่ง
เป็นโครงการใหญ่ของภาควิชาโดยจะต้องมีการดําเนินงานเป็นทีม (Integration) ที่ประกอบด้วยอาจารย์ 2 คนขึ้น
ไปและมีนิสิตช่วยดําเนินการ สําหรับผลงานนิสิตที่ได้รับรางวัลที่ 1,2,3 จากการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ใน
ระดับชาติ หรือ นานาชาติ จะได้เกรด A ในวิชาโครงงานวิศวกรรม โดยอัตโนมัติ และมีการมอบเงินและเกียรติบัตร
แก่ผลงานที่ได้รับรางวัล

นอกจากนี้มีการเชิญชวนเข้าโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ University Business Incubation Center
(UBIC) เป็นการบ่มเพาะนิสิต/บัณฑิต ที่มีผลงาน/โครงงานวิศวกรรม ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ที่มีแหล่งทุน
สนับสนุน คือ โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ของ ศรอ. และโครงการ UBIC ของ สกอ.
โดยมีหลักการ ดังนี้ 1) พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วสู่เชิงพาณิชย์ 2) เป็นความต้องการของภาคเอกชน
หรือ มีสัดส่วนการร่วมทุนสนับสนุน 3) นํามาสู่การจดสิทธิบัตร 4) งบไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อ โครงการ
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การขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน
การขับเคลื่อนนวัตกรรมต่อกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน เป็นการปรับปรุงงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งๆขึ้นไปทุก
ปี โดยเริ่มจากการบอกกล่าวและเชิญชวนในการประชุมสายสนับสนุน และการจัดโครงการ Best Improvement
Awards โครงการ Best Suggestion Awards และโครงการ Best Practice Award โดยมีการให้รางวัลเป็น
แรงจูงใจให้แก่บุคลากร
การขับเคลื่อนนวัตกรรมแก่กลุ่มอาจารย์
การขับเคลื่อนนวัตกรรมแก่กลุ่มอาจารย์ที่มีจํานวนไม่มากเพียง 280 คน แต่มีศักยภาพสร้างนวัตกรรมสูง
กว่านิสิต และสายสนับสนุน โดยส่วนใหญ่อาจารย์จะต้องการผลงาน Papers มากกว่าสิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งที่นําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง ดังนั้นการสร้างแรงกดดันจะทําได้ลําบากมาก คณะฯ มีกระบวนการส่งเสริมสนับสนุนอยู่แล้วอย่าง
เป็นระบบแต่ยังขาดการให้ความสําคัญและกระบวนการสนับสนุนอย่างจริงจัง คณะฯ จึงใช้วิธีการเชิญชวนและจูงใจ
ก่อน

คณะวิศวกรรมศาตร์มีการจัดโครงการ Special Research Unit (SRU) ได้จัดสรรเงินรายได้สนับสนุนการ
ดําเนินงานในระยะต้นของหน่วยวิจัยเฉพาะทาง (SRU) ปีละ 250,000 บาท เป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง ให้แก่อาจารย์
ที่มีผลงานการวิจัยและพัฒนามาแล้วในระดับหนึ่ง และต้องการก้าวสู่นักวิจัยมืออาชีพ ซึ่งจะมีการจ้างนักวิจัย และ
นิ สิ ต ปริ ญ ญาโท-เอก มาประจํ า เพื่ อ ช่ ว ยงานให้ เ จริ ญ ก้ า วหน้ า และมี ผ ลงงานนวั ต กรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ อ อกมา
นอกจากการนี้มียังการร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-BIC) และโครงการ
ความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมกับสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยให้ทุนสนับสนุนอาจารย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ที่เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนและวิจัยร่วมกัน
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สรุปการดําเนินการขับเคลื่อนสู่องค์กรนวัตกรรม ได้ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow) ดังนี้

การวางแผน

การ
ดําเนิน
งานหลัก

การ
ประเมิน
ผล

16

ผลลัพธ์การบริหาร โดยการกรอกแบบสอบถามด้านประเมินการบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ได้ผลดังนี้
ผู้ประเมิน

จํานวน
แบบสอบถาม
ที่แจก

จํานวน
แบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน

ร้อยละของ
แบบสอบถาม
ที่ได้รับคืน

ผลการประเมิน
(เต็ม 5)

อาจารย์

248

134

54.03%

3.48

บุคลากรสายสนับสนุน

246

189

76.83%

3.46

นิสิตทุกระดับปริญญา

4,430

3,033

68.47%

3.34

รวม

4,924

3,356

68.16%

3.35

นอกจากนี้ผลของการขับเคลื่อนคณะฯสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมนั้น ยังส่งผลดีในตัวบ่งชี้ด้านการประกัน
คุณภาพที่ 2.12 (สกอ.) สมศ. และกพร. จํานวนนิสิต หรือ ศิษย์เก่าที่สําเร็จการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาที่ได้รับการ
ประกาศ เกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพฯลฯ ในระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ที่มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่าง
ก้าวกระโดด จากปี 2547 มีจํานวนนิสิตที่ได้รับรางวัล 19 คน ในปี 2551 เพิ่มขึ้นมาเป็น 66 คน จํานวนผลงานที่
ได้รับรางวัลจาก 11 ผลงาน เป็น 27 ผลงาน
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การจัดโครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 41 คน มีผู้บริหารและบุคลากรของ
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมต้อนรับ จํานวน 9 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน โดยมีสรุปผล
การดําเนินงานในภาพรวมของคณะที่ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 ปีซ้อน ซึ่งได้รับเกียรติจาก
อ.ดร.สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน พร้อมทั้งบรรยายให้ทราบเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร์ โดย รศ.พิณทิพย์ กรรณสูตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร สามารถสรุป
ดังต่อไปนี้
ระบบประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ยึดแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ
๑. มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน และประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานตามตัว
บ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองทั้งในระดับหน่วยงานย่อย และในระดับคณะฯ ดําเนินการ
รวบรวมและจัดทํารายงานส่งมหาวิทยาลัย
๓. รับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
๔. จั ด ทํา แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง (สปค.๐๑) ตามข้ อ เสนอแนะผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน และส่ ง
มหาวิทยาลัยภายใน ๑ เดือน หลังได้รับการรายงานผลจากคณะกรรมการ
๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.๐๒) ในรายงานการประเมินตนเองในรอบ
ถัดไป
ระบบและรูปแบบของการประกันคุณภาพ
คณะวิ ท ยาศาสตร์ ยึ ด แนวทางการประกั น คุ ณ ภาพตามระบบประกั น คุ ณ ภาพของมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ โดยดําเนินการเป็น ๓ ขั้นตอน คือ
๑. การควบคุมคุณภาพ (Control) คือ การจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
๒. การตรวจสอบคุณภาพ(Audit) คือ การดําเนินการตรวจสอบระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
หน่วยงาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามดัชนีและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานองค์ประกอบที่กําหนด
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๓. การประเมินคุณภาพ (Assessment) คือ กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานกับเป้าหมายหรือดัชนีบ่งชี้ที่กําหนดว่าผลการดําเนินงานที่ได้จากการใช้ระบบประกันคุณภาพ หรือ
ระบบควบคุมคุณภาพแล้วได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด
คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดความรับผิดชอบในระบบประกันคุณภาพ ไว้ดังนี้
คณะวิชา
- กําหนดนโยบายและเป้าหมายในการประกันคุณภาพของตนให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย
- จัดทําระบบและขั้นตอนในการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในของตนให้เป็นไปตาม
นโยบายและระบบของมหาวิทยาลัย
- ควบคุมการดําเนินงานของหน่วยงานย่อยภายในให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายที่กําหนด
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการภายในของตนเอง
- รวบรวมผลการดําเนินงานและจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน จากมหาวิทยาลัย
- ให้ความร่วมมือในการจัดทําข้อมูลเพื่อการจัดทํารายงานประจําปีของมหาวิทยาลัย
- จัดทําข้อมูลเพื่อรับการประเมินและการตรวจเยี่ยมจาก สมศ.
- จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงประจําปีของหน่วยงาน
ภาควิชา
- จัดทําแผนงานประจําปี
- ดําเนินงานตามขั้นตอนในระบบการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน
- ควบคุมการดําเนินงานภายในของตนเองให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป้าหมายที่กําหนด
- ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานภายในพร้อมทั้งวิเคราะห์ตนเอง
- รวบรวมผลการดําเนินงานและจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน
ภายในจากมหาวิทยาลัย
- เตรียมรับการตรวจประเมินภายในจากคณะวิชาของตน
- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการจัดการทําข้อมูลเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัย
- ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอ
คณะวิทยาศาสตร์กําหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําปี ดังนี้
๑. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นรายองค์ประกอบ โดยคณะวิทยาศาสตร์จะพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
๒. เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์มีหน่วยงานภายใน จํานวน ๑๔ หน่วยงาน ดังนั้นระยะเวลาดําเนินการจึง
ต้องให้กระชับ โดยแต่ละหน่วยงานจะใช้เวลาในช่วงครึ่งวันเช้า (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) หรือครึ่งวันบ่าย (๑๓.๓๐๑๖.๓๐ น.) รวมทุกหน่วยงานประมาณ ๗ วันทําการ โดยทุกหน่วยงานต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคมของทุกปี
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๓. คณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน จํานวน ๔ คน ซึ่งประกอบด้วย
ประธาน กรรมการ และเลขานุการ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๔. ทุกหน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data set) และแบบ
เก็บข้อมูลดิบ ส่งให้คณะ จํานวน ๔ ชุด ก่อนวันประเมินจริง ๑ สัปดาห์
๕. ทุกหน่วยงานดําเนินการแก้ไขรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภายหลังการประเมินจากกรรมการ
และจัดส่งเอกสารพร้อมไฟล์ จํานวน ๑ ชุด ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ภายใน ๑ สัปดาห์
๖. คณะวิทยาศาสตร์ดําเนินการแจ้งผลการประเมินให้หน่วยงานทราบ และให้หน่วยงานจัดทํา สปค.๐๑
เพื่อรายงานมายังคณะวิทยาศาสตร์ หลังจากที่ได้รับรายงานผลการประเมินแล้ว ภายใน ๑ เดือน
รูปแบบของการประกันคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ได้กําหนดรูปแบบของการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลักการดําเนินงานที่สอดคล้อง
กับระบบของมหาวิทยาลัยตามคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปี
การศึกษา ๒๕๕๔ นี้ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายในให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่าง ๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑๒๕๖๕) กฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕๕๓ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น
โดยกําหนดเป็น ๒ รูปแบบ คือ
รูปแบบที่ ๑ ระบบประกันคุณภาพสําหรับคณะวิชา และภาควิชา
ที่ทําหน้าที่โดยตรงในการผลิตบัณฑิต และมีนิสิตอยู่ในความดูแล ดําเนินการตาม ๙ องค์ประกอบ โดย
คณะวิทยาศาสตร์กําหนดให้ในระดับคณะวิชา ดําเนินการ ๒๔ ตัวบ่งชี้ และในระดับภาควิชาดําเนินการ ๑๕ ตัวบ่งชี้
รูปแบบที่ ๒ ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานักงานเลขานุการคณะ
ใช้สําหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ผลิตบัณฑิตเป็นหลัก แต่ทําหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
บริหารหรือสนับสนุนภารกิจด้านอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ โดยําเนินการตาม ๖ องค์ประกอบ ๑๒ ตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์
• คณบดี
• รองคณบดี
• ผู้ช่วยคณบดี
• หัวหน้าภาควิชา
• หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะฯ
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การเก็บรวบรวมข้อมูลประกันคุณภาพ
• SAR ของภาควิชา 13 ภาควิชา
• SAR ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ
• แบบเก็บข้อมูลดิบทุกภาควิชา
• Website คณะวิทยาศาสตร์
• Website ภาควิชา
• แบบประเมินโครงการต่างๆ
• ปฏิทินกิจกรรมคณะฯ
• สูจิบัตรวันสถาปนาคณะฯ
• หลักฐานต่างๆจากภาควิชาในการไปตรวจประเมิน
• Power point AGM
ข้อมูลใน Website คณะวิทยาศาสตร์
- รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะฯ
- รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการคณะ
- นโยบายต่างๆของคณะฯ
- ScKUe-Newsletter
- ทุนสนับสนุนวิจัย
- หน่วยงานสนับสนุน
- KM แหล่งความรู้ขององค์กร
- ภาพกิจกรรมของคณะฯ
- ประเมินผลผู้บริหาร
สูจิบัตรวันสถาปนาคณะฯ
• ผู้มีผลงานวิจัยที่มีค่า Impact factor รวมสูงสุด
• ผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ยอดเยี่ยม (Outstanding publication)
• ผลงานวิจัยและสิทธิบัตร
• ผลงานนวัตกรรมการวิจัย
• ผลงานตํารา
• ผู้ประสบความสําเร็จทางวิชาการได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์
• บุคลากร ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
• บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น
• นวัตกรรมในงานบริหารและธุรการ
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•
•
•
•
•
•
•

บุคลากรปฏิบัติราชการ ครบ 25 ปี
นิสิต ที่สร้างชื่อเสียง หรือได้รับรางวัลจากองค์กรภายนอก
นิสิตที่มีผลการเรียนดีเด่น
นิสิตที่มีความประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย แต่งกายเรียบร้อย และมารยาทดี
นิสิตที่มีกิจกรรมนอกหลักสูตรดีเด่น
นิสิตเก่าผู้ประสบความสําเร็จ/ผู้บําเพ็ญคุณประโยชน์
บุคคลผู้ทําคุณประโยชน์ให้คณะวิทยาศาสตร์

แนะนําแนวทางปฏิบัติที่ดีของผลงาน “องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย”
โดย อ.ดร.สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
วัตถุประสงค์ของการนําเสนอ
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้
• นําเสนอ และแบ่งปัน (Show and Share, S&S)
• แนวปฏิบัติที่ (ผู้อื่นเขาบอกว่า..) ดี (Good Practice)
หลักการบริหารของคณะวิทยาศาสตร์ องค์ประกอบที่ ๔ ด้านการวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์ มีการบริหารงานแบบมุ่งเป้า (Goal Oriented) ซึ่งเป้าของคณะวิทยาศาสตร์ คือ
สามารถแข่งขันได้ และมีคุณภาพระดับนานาชาติ (International Competitiveness and Quality : ICQ)
เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ นั้นหมายความว่าต้องเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ
ดั ง นั้ น คณะวิท ยาศาสตร์ จึ ง ใช้ ห ลัก การคิ ด อิก คิ ว ซั ง (ICQ) หรื อ หลัก การคิ ด แบบปุ จ ฉา-วิ สั ช นา และ
หลักการคิดย้อนกลับ (Thinking backward) โดยใช้นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ คิดให้ครบรอบด้าน 360 องศา
เพื่อให้บุคลากรทํางานวิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์จึงมีนโยบายที่เรียกว่า Research PLEASE
นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ
0

360 Planning
นโยบาย Research PLEASE

Personnel
Expertise

Laboratory

Supply

Equipment
Access

พรอมกัน ทันที และมีเงินสนับสนุน
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ทั้งนี้นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพจะมีผลการดําเนินงานที่ดีได้ จะประกอบด้วย
1) Personnel เป็นสิ่งสําคัญ ประกอบด้วย อาจารย์ที่เปรียบเสมือนมันสมอง นิสิตเปรียบเสมือนมือ
จึงต้องมีการบุคลากรมาสนับสนุนการดําเนินงาน โดยมีนโยบายต่างๆ เช่น

2) เงิน (Funding) อาจารย์ทเี่ ข้ามาทํางานแต่ละช่วงอายุงานมีลักษณะความต้องการเงินทุนวิจัยที่
แตกต่างกัน เช่น อาจารย์ใหม่ อาจารย์ที่มีช่วงอายุการทํางานในระยะกลาง อาจารย์อาวุโส หรือเด็กนิสิตก็ต้องการ
เงินทุนวิจัยอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นต้องกําหนดเงินทุนวิจัย และกําหนดนโยบาย ที่สามารถรองรับได้ทุกประเภท
เช่น

3) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Equipment) คณะวิทยาศาสตร์แบ่งประเภทของเครื่องมือวิทยาศาสตร์
เป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทําให้ทราบว่าเครื่องมือแต่ละขนาดหน่วยงานระดับภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย
สามารถซื้อได้ในขนาดที่แตกต่างกัน คณะวิทยาศาสตร์จึงมีโครงการ Mega Project โดยจัดสรรงบประมาณ 50
ล้านบาท ในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์จํานวน 34 รายการ ในปี 2554 คณะวิทยาศาสตร์ฉลอง 45 ปี จึงได้
กําหนดนโยบาย 45 Years 45 Equipment โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
23

Medium

Small

Equipment

Large

Sophisticated

Mega Project

34 items 50 MB

45 Years 45 Equipment

45 items 90 MB

นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์กําหนดนโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพที่สนับสนุนทั้ง อาจารย์และบุคลากร นิสิต และการ
สนับสนุนด้านอื่นๆ คือ
1) นโยบายสําหรับอาจารย์และบุคลากร ได้แก่
TA
Teaching Assistance อาจารย์ผู้ช่วยสอน
SAP
Study Abroad Programme โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ
SS
Seeding Scholarship ทุนการศึกษาก่อตัว
PDS
Predoctoral Scholarship ทุนสนับสนุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก
VPP
Visiting Professorship Programme โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ
BOAC (Staff)
Budget for Overseas Academic Conference (Staff)
งบประมาณสําหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (บุคลากร)
ScAWAKE
Science, Addition of Wisdom Ability Knowledge and Expertise
โครงการเพิ่มพูนปัญญา ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ คณะ
วิทยาศาสตร์
ScRF
Science, Research Fund ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
KURDI-ScKU
ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก.
CBRF
Capability Building Research Fund ทุนเสริมสร้างขีดความสามารถ
การวิจัย
PRF
Preproposal Research Fund ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ
RA
Research Assistance นักวิจัยผู้ช่วย
RF
Research Fellow นักวิจัย
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2) นโยบายสําหรับนิสิต ได้แก่
BOAC (Student) Budget for Overseas Academic Conference (Student)
งบประมาณสําหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (นิสิต)
PGS
Postgraduate Studentshipทุนสนับสนุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
SPSF
Special Problem Supporting Fund ทุนสนับสนุนการทําปัญหา
พิเศษ (ระดับปริญญาตรี)
BRC
Bilateral Research Cooperation การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี
ORSE
Outbound Research Student Exchange โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
วิจัยขาออก
TRF-ScKURF
ทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก.
GTRF
Graduate Tuition Research Fund ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา
(จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)
KU-ScKU
ทุนวิจัยร่วม มก.-วท.มก.
IDRSE
Inbound Doctoral Research Student Exchange
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาเข้า
3) นโยบายการสนับสนุนด้านอื่นๆ ได้แก่
ScSEC
Science, Scientific Equipment Center ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
STS
Special Track Staff บุคลากรช่องทางพิเศษ
SRU
Special Research Unit หน่วยงานวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ
โครงการแผนที่เครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (International Network Mapping)
จัดทําบัญชีความต้องการครุภัณฑ์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการสู่
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี
2551
-

ปีการศึกษา
2552
3 ราย

2553
4 ราย

5 ราย

5 ราย

5 ราย

7 ราย

4 ราย
13 ราย

4 ราย
18 ราย

นโยบาย
1. โครงการอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) และอาจารย์ผู้สอนบางส่วนของเวลา
(Part time Instructors)
2. โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Programme, SAP)
และทุนการศึกษาก่อตัว (Seeding Scholarship, SS)
3. ทุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก (Predoctoral Scholarship : PDS)
4. โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ ( Visiting Professorship
Programme, VPP)
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นโยบาย
5.นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ (Budget for Overseas Academic Conference (Staff),
BOAC (Staff))
6.โครงการเพิ่มพูนปัญญา ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ คณะ
วิทยาศาสตร์ (Science, Addition of Wisdom Ability Knowledge
and Expertise, ScAWAKE)
7.โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science, Research
Fund, ScRF)
8.ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก. (KURDI-ScKU)
9. โครงการ (Proposal) เพื่อขอรับทุนเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัย
(Capability Building Research Fund, CBRF)
10.โครงการทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ (Preproposal Research Fund,
PRF)
11.นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติใน
ต่างประเทศ (Budget for Overseas Academic Conference
(Student), BOAC (Student))
12.ทุนสนับสนุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Studentship),
PGS)
13.ทุนสนับสนุนการทําปัญหาพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) (Special Problem
Supporting Fund, SPSF)
14.การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี ( Bilateral Research Cooperation, BRC)
15.นโยบาย โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาออก(Outbound
Research Student Exchange Scholarship ,ORSE)
16.โครงการทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก. TRF-ScKURF
17.นโยบายทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา (จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)( Graduate
Tuition Research Fund , GTRF)
18.นโยบายงบประมาณสมทบสนับสนุนการวิจัยของนิสิตในต่างประเทศ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-ScKU Matching Budget)
19.นโยบายบุคลากรแนวทางพิเศษ (Special Track Staff ,STS)
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2551
-

ปีการศึกษา
2552
2553
7 ราย
36 ราย

71 ราย

64 ราย

82 ราย

20 ราย

20 ราย

25 ราย

3 ราย
-

3 ราย
-

3 ราย
-

14 ราย

21 ราย

20 ราย

-

20 ราย

20 ราย

-

23 ราย

37 ราย

-

108 ราย

212 ราย

17 ราย
-

13 ราย
-

7 ราย
-

14 ราย
-

10 ราย
-

1 ราย
11 ราย

-

-

1 ราย

-

6 ราย

5 ราย

การลงทุน (Investment)
 การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและนิสิต ได้แก่ SAP ,PDS ,ScAwake ,BOAC ,PGS ,ORSE
ประมาณ 20 ล้านบาท
 ทุนสนับสนุนการวิจัย ได้แก่ PRF ,ScRF KURDI-ScKU ,CBRF ,VRF ,KU-ScKU ,BRC ,TRFScKURF ,GTRF ประมาณ 28 ล้านบาท
 การสนับสนุนกิจกรรม VP งบประมาณ 2,787,120 บาท
 การลงทุนพัฒนาเครื่องมือ MP งบประมาณ 50 ล้านบาท (จัดซื้อแล้ว 34,179,538.44 บาท)
 การลงทุนพัฒนาห้องปฏิบัติการและกายภาพ การสร้างอาคาร 45 ปี งบประมาณ 400 ล้านบาท
ผลงานวิจัยปี 2553
โดยรวม เพิ่ม 58% (จาก 73 เป็น 116 ผลงาน ) Corresponding author เพิ่ม 73% (จาก 34 เป็น 59
ผลงาน)
ได้รับรางวัลอันดับ 1 หน่วยงานระดับคณะที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์สูงสุด ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง และความสามารถ ในการวิจัย ซึ่งต้องใช้เวลาในการดําเนินการ โดย
พิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI ย้อนหลัง 1๒ ปี (2553-2543)
พ.ศ.
Corr aut.
First aut.
Co aut.
รวม
๒๕๕๔
๗๙
๑๕
๕๘
๑๕๒
2553
59
10
47
116
2552
34
3
36
73
2551
33
7
33
73
2550
35
2
28
65
2549
20
21
41
2548
*
*
*
44
27

พ.ศ.
2547
2546
2545
2544
2543
หมายเหตุ

Corr aut.
*
*
*
*
*

First aut.
*
*
*
*
*

Co aut.
*
*
*
*
*

รวม
23
~25
~15
~12
~11

1) ข้อมูลจากสูจิบัตร งานวันสถาปนาคณะ 9 มีนาคม 2555-2544
2) Ö ข้อมูลไม่ชัดเจน

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Science Equipment Center (SEC)
โดย รศ.ดร.สุนันทา รัตนาโภ รองคณบดีฝ่ายวิจัย แนะนําศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังนี้
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่
1. จัดหาเครื่ อ งมือวิ ท ยาศาสตร์ ขั้ นสู งที่จํ าเป็ นสํา หรั บ การทํา วิจัย ตามความต้ องการของบุ ค คลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ โดยมุ่งการใช้ส่วนรวมและผลลัพธ์งานวิจัยที่มีคุณภาพ
โดยการสํารวจความต้องการครุภัณฑ์
เกณฑ์การพิจารณา
• เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่จําเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการวิจัย เพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิจัย
คุณภาพสูงที่สามารถตีพิมพ์ผลงานได้ในวารสารระดับนานาชาติที่เชื่อถือได้
• เป็นครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่เป็นความต้องการของหลายสาขาวิชาในคณะฯเป็นครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ขั้นสูงที่มีราคาสูงและอยู่ในวิสัยที่คณะจะจัดซื้อได้
• มี commitment จากผู้เสนอที่ชัดเจนในการผลิตผลงาน (ได้แก่ งานที่ใช้เครื่องมือนั้นในการเรียน
การสอน จํานวนบทความวิจัยตีพิมพ์ต่อปีหรือจํานวนโครงการงานบริการวิชาการต่อปี)
2. ให้บริการฝึกอบรมความรู้และทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์เพื่อการทําวิจัยอย่าง
เหมาะสม
3. ให้บริการการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการทําวิจัยและการวิเคราะห์แก่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์
และหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ
1. กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (Atomic Force Microscope)
2. การบรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิค Atomic Layer Deposition”
3. เครื่องลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรมิเตอร์ (LC-MS)
4. เครื่องวัดพลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter)
5. Techniques and Applications of Confocal Microscope
6. Etc.

สัดส่วนผู้มาใช้บริการ ปี 2554 (ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554)
บุคคลภายนอก
จํานวน 13 คน ( 2%)
บุคลากรภายใน มก.
จํานวน 27 คน ( 5%)
บุคลากรภายใน
จํานวน 501 คน ( 93%)
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การตรวจสอบและประเมินผล การใช้ครุภณ
ั ฑ์วิทยาศาสตร์
- การประเมินความถี่ในการใช้งานจากใบงานขอใช้และสมุดลงบันทึกการใช้เครื่องมือ
- การตรวจสอบสภาพการใช้งานจากข้อมูลการบํารุงรักษาครุภัณฑ์
- การวิเคราะห์ผลสําเร็จของจํานวนผลงานวิจัยของคณะที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล
- การวิเคราะห์จํานวนผู้มาใช้บริการและแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบป้องกันและรักษาความปลอดภัย
1. การจัดทําแผนที่ห้องปฏิบัติการและจุดตั้งวางครุภัณฑ์
2. การติดตั้งอุปกรณ์ถังดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมตามจุดที่อาจเกิดอุบัติภัย
3. การจัดระบบการเข้า-ออกศูนย์
4. การเพิ่มพูนความรู้ของนักวิทยาศาสตร์โดยการไปฝึกอบรมและแลกเปลีย่ นเรียนรู้ด้านความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ
5. การจัดระบบการจัดเก็บวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นสารเคมี
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สรุปประเด็นจากการศึกษาดูงาน
กรณีศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การจัดโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม จํานวน 51 คน ซึ่ง
ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นงลักษณ์
งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ของหน่วยงาน ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานที่ดี ส่งผลให้เกิดคุณภาพในการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ การที่จะเป็นที่รู้จักในเวทีโลก ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ โดยระดับมหาวิทยาลัยกําหนดให้รองอธิการบดี
ฝ่ายต่างๆ ต้องรับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดในแต่ละด้าน
ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ซึ่งให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาความรู้ควบคู่กับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมั่นใจในการนํา
ระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดยมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2554 เพื่อให้รับทราบถึงนโยบายการบริหารจัดการของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผนยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นคณะให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ กํ า หนด ทั้ ง ในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน
การพัฒนานิสิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิเทศสัมพันธ์ การพัฒนา
ผู้บริหารและบุคลากร การเงินและงบประมาณ การประกันคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย
พันธกิจ
• มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพเป็นสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
• จัดหา จัดการงบประมาณและทรัพย์สิน
• ส่งเสริมบุคลากรให้มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่
• ถ่ายทอดความรู้ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างต่อเนื่อง
• พร้อมทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์
มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ D1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิต D2 พัฒนา
และเพิ่มศักยภาพด้านงานวิจัย D3 พัฒนาและเพิ่มศักยภาพงานบริการวิชาการสู่ชุมชน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศการทํางานเป็นทีมและสํานึกรักองค์กร และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนํา 1 ใน 5 ของเอเชีย ภายในปี 2015 และเป็นสถาบันสัตวแพทย์ชั้นนํา
อันดับ 1 ภายในประเทศ ภายใน 5 ปี โดยเน้นการพัฒนานิสิตให้สอดรับกับ ID VET KU
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กาบริหารจัดการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน่วยงานประกอบด้วย 10 ภาควิชา 4 โรงพยาบาล
สัตว์ 5 หน่วยงานสนับสนุน กระจายอยู่ใน 4 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่
• วิทยาเขตบางเขน
1. ภาควิชา 6 ภาควิชา
2. โรงพยาบาลสัตว์ มก.บางเขน
3. หน่วยงานสัตว์ทดลอง บางเขน
4. สํานักงานเลขานุการ
• วิทยาเขตกําแพงแสน
1. ภาควิชา 4 ภาควิชา
2. โรงพยาบาลสัตว์ มก.กําแพงแสน
3. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการทางสัตวแพทย์
4. หน่วยงานสัตว์ทดลอง กําแพงแสน
5. งานธุรการกําแพงแสน (เป็นส่วนหนึ่งของสํานักงานเลขานุการ)
• โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ จังหวัดราชบุรี
• โรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บุคลากร
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีบุคลากรรวมทั้งหมด 645 คน (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) ได้แก่ ข้าราชการ
146 คน (ร้อยละ 22.64) พนักงานเงินงบประมาณ 114 คน (ร้อยละ 17.67) พนักงานเงินรายได้ 87 คน (ร้อยละ
13.49) ลูกจ้างประจํา 29 คน (ร้อยละ 4.50) และลูกจ้างชั่วคราว 258 คน (ร้อยละ 40.00) มีคุณวุฒิต่ําว่าระดับ
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ปริญญาตรี 183 คน (ร้อยละ 28.37) ปริญญาตรี 334 คน (ร้อยละ 51.78) ปริญญาโท 60 คน (ร้อยละ 9.30)
และปริญญาเอก 68 คน (ร้อยละ 10.54)
มี ค ณาจารย์ รวมทั้ ง สิ้ น 136 คน มี ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ได้ แ ก่ 71 คน (ร้ อ ยละ 52.21) ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ 39 คน (ร้อยละ 28.68) รองศาสตราจารย์ 24 คน (ร้อยละ 17.65) และศาสตราจารย์ 2 คน (ร้อย
ละ 1.47)
นิสิต
มีนิสิต รวมทุกระดับการศึกษา 704 คน (ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555) แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 634
คน (ร้อยละ 90.06) ระดับปริญญาโท 66 คน (ร้อยละ 9.38) และระดับปริญญาเอก 4 คน (ร้อยละ 0.57)
หลักสูตร
มีหลักสูตรทั้งหมด 11 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 9 หลักสูตร และ
ระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร ดังนี้
ระดับการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ปริญญาตรี
สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สพ.บ.
ปริญญาโท
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายวิภาคทางสัตวแพทย์
(9 หลักสูตร)
วท.ม. สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
วท.ม. สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์
วท.ม. สาขาวิชาเภสัชและพิษวิทยาทางสัตวแพทย์
วท.ม. สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
วท.ม. สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
วท.ม. สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
วท.ม. สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
ปริญญาเอก
ปร.ด. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)
การพัฒนาอาจารย์
สนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ เน้นการฝึกวิชาชีพ การพัฒนาเทคนิคการสอน เช่น การบรรยายที่เกี่ยวข้อง
กับอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1-2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โครงการ
พัฒนาคณาจารย์ด้านเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลอย่างมีคุณภาพ วันที่ 19 เมษายน 2555 ณ ห้อง 505
โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน
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การพัฒนานิสิต
มีทุนสนับสนุนการพัฒนานิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จํานวน 206 ทุน เป็นเงิน 722,475 บาท สรุปได้
ดังนี้
ประเภททุน
ทุนขัดสน
ทุนเรียนดี
ทุนสนับสนุนวิชาการ
ทุนฉุกเฉิน
ทุนจากภายนอก
รวม

ปีการศึกษา 2554
จํานวนทุน
17
6
101
79
3
206 ทุน

จํานวนเงิน
160,000.00 บาท
40,000.00 บาท
299,475.00 บาท
203,000.00 บาท
20,000.00 บาท
722,475.00 บาท

มีการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิตที่หลากหลาย เช่น โครงการ “เปิดโลกทัศน์สัตวแพทย์ ครั้งที่ 12”
วันที่ 27-28 สิงหาคม 2554 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. วิทยาเขตกําแพงแสน โครงการ “Vet Day Vet Night
2011” วันที่ 3-4 กันยายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โครงการ“การนําเสนอ
รายงานปัญหาพิเศษของนิสิตสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2554” วันที่ 3-4 ธันวาคม 2554 ณ
ห้อง 303 อาคารศูนย์เรียนรวม 2 มก. วิทยาเขตกําแพงแสน
มีความพร้อมด้านเครื่องมือ สัตว์ทดลอง ทําให้นิสิตสามารถปฏิบัติได้จริง เช่น สัตว์เศรษฐกิจ (วัว ม้า หมู)
สัตว์ป่า (ช้าง ละมั่ง) สัตว์ปีก ตลอดจนเครื่องมือที่ทันสมัย
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มีการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยยึดหลัก นิสิตสัตวแพทย์ เกษตรเต็มเปี่ยมด้วย
ความรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม เพื่อการดํารงไว้ซึ่งสัตวแพทย์ที่ดี เก่ง เช่น กิจกรรมปลูกต้นกล้าคุณธรรม โครงการ
แลกเปลี่ยนนิสติ ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554 โดยใช้เงินกองทุนอย่างยั่งยืน
มีโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างประเทศ ปีการศึกษา 2554 โดยใช้เงินกองทุน จํานวน 12 คน ได้แก่
Atlantic Veterinary College (AVC) University of Prince Edward Island (UPEI), Canada จํานวน 2 คน
และ Department of Veterinary Medical Science University of Tokyo, Japan จํานวน 10 คน
การวิจัย
มีเงินสนับสนุนแรงจูงใจในการทําวิจัย โดยใช้เงินกองทุนพัฒนา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปี
งบประมาณ 2554 รวม 612,000 บาท ส่งผลให้มีผลงานวิจัย ที่ได้รับการตีพิมพ์ จํานวน 68 เรื่อง ได้แก่
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการ 27 เรื่อง รายงานสัตว์ป่วย ที่ตีพิมพ์วารสารวิชาการ 3 เรื่อง ผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์ประชุมวิชาการ 24 เรื่อง รายงานสัตว์ป่วย ที่ตีพิมพ์ประชุมวิชาการ 2 เรื่อง บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์
ประชุมวิชาการ 2 เรื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีโครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุน จํานวน 55 โครงการ เป็นเงินสนับสนุน
วิจัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 25 โครงการ จํานวน 4,386,000.00 บาท และเงินสนับสนุนภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 โครงการ จํานวน 27,282,698.00 บาท รวมเป็นเงิน 31,668698.00 บาท โดยมี
ผลงานวิจัยที่โดดเด่น ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่
- เครื่องสายพานเดินในน้ําที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของคนไทย ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อใช้ในการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูก ข้อต่อ และระบบประสาท
ใช้หลักการของวารีบําบัดและออกกําลังบําบัด
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- แผ่นดามกระดูกและหมุดยึด เป็นวิธีการรักษาการหักของสัตว์ที่ดีวิธีหนึ่ง จึงได้ค้นคว้าวิจัยและได้ผลิต
แผ่นดามกระดูกและหมุดยึดสําหรับสัตว์ด้วยเทคโนโลยีเช่นเดียวกับมนุษย์ และในราคาถูก ในการรักษาสัตว์ตาม
เศรษฐกิจพอเพียง

- หุ่นจําลองยางพาราสื่อประหยัดเพื่อการศึกษาไทย โดยได้เสนอกระบวนงานบริการเพื่อขอรับการ
ประเมินเพื่อรับ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. 2555” ประเภท : รางวัลนวัตกรรมการบริการที่
เป็นเลิศ และเผยแพร่ให้สถาบันการศึกษาต่างๆ นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษา

การบริการทางวิชาการ
มีการบริการทางวิชาการของหน่วยงานบริการวิชาการต่างๆ ทั้งในด้านการฝึกอบรม และการรักษาสัตว์
เลี้ยง สัตว์ป่า สัตว์เศรษฐกิจ จากการให้บริการของโรงพยาบาลสัตว์ มก. ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสตว์ มก.
บางเขน กําแพงแสน หนองโพ และหัวหิน รวมทั้งหน่วยงานชั้นสูตร โรคสัตว์ บางเขน และกําแพงแสน ทั้งนี้ อยู่
ระหว่างการติดตั้งเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีขนาดใหญ่ในเอเชีย เพื่อรองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สรุปผลการดําเนินงานดังนี้
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หน่วยงาน

ปีงบประมาณ เพิ่ม/ลด ปีงบประมาณ
2552
(%)
2553
โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน 172,534 -29.23 178,262
โรงพยาบาลสัตว์ มก.
61,341
8.40
65,791
กําแพงแสน
โรงพยาบาลสัตว์ มก. หนองโพ 44,270
11.06
61,533
โรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน
487
หน่วยงานชันสูตร โรคสัตว์
75,726
20.74
80,582
บางเขน
หน่วยงานชันสูตร โรคสัตว์
38,984
12.97
34,472
กําแพงแสน
รวมทั้งสิน้
392,855 -5.48 421,127

เพิ่ม/ลด ปีงบประมาณ เพิ่ม/ลด
(%)
2554
(%)
3.32
255,057
43.08
7.25
83,269
26.57
38.99
6.41

66,184
16,005
181,004

7.56
3,186.45
124.62

-11.57

33,134

-3.88

7.20

634,653

50.70

- มีการบริการวิชาการให้การอบรมแก่สัตวแพทย์เวียดนาม “ด้านการวินิจฉัยโรคไก่”
แพทยศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2555
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คณะสัตว

- โครงการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการเลี้ยงโคนมด้วยวิธีที่ปฏิบัติได้และเห็นผลจริง โดย
เสนอกระบวนงานบริการเพื่อขอรับการประเมินเพื่อรับ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ.2555”
ประเภท : รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

- การให้บริการ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

- การช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบอุทกภัย
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- โครงการศูนย์พักสัตว์สําหรับสัตว์ที่ประสบภัยน้ําท่วม โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- การถวายงานร่วมกับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวสู่สัตว์ที่ประสบภัย

- โครงการช่วยเหลือและอพยพสัตว์ที่ประสบภัยน้ําท่วมร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี

- BIG Cleaning Day คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554
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- การถวายงาน ร่วมกับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

- Kasetsart University Animal Hospital Accreditation (KU-AHA) เพื่อพัฒนาการให้บริการ
ของโรงพยาบาลสัตวแพทย์ ให้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล
งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีการจัดโครงการกิจกรรม จํานวน 23 ครั้ง ใช้งบประมาณรวม 1,504,306.70 บาท เช่น
- โครงการแบ่งปั น รอยยิ้ ม สู่ เด็ก ด้อ ยโอกาส
- โครงการปลูกต้ นกล้ าคุ ณธรรม จริยธรรม
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านหนอง เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นการสอน และการ
ชุมเห็ด อ.สว่างอารมณ์ จ.อุทัยธานี
ปฏิบัติงาน วันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2554 ณ บ้านพุฒ
มณฑา ภูริพิมาน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
-

- โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ วันเสาร์ที่
25 มิถุนายน 2554ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มก.

- โครงการทอดผ้าป่าสามัคคี ประจําปี 2554
วันที่ 3 กันยายน 2554 ณ วัดแหลมสมอ อ.เก้าเลี้ยว
จ.นครสวรรค์
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- งานเกษี ย ณอายุ ร าชการและเกษี ย ณอายุ
ราชการก่อนกําหนด ประจําปี 2554 วันที่ 30 กัยายน
2554 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ โรงแรมมารวยการ์
เด้นท์

- งานสงกรานต์ ประจําปี 2555 วันที่ 12
เมษายน 2555 ณ โถงอาคารเรียนและปฏิบัติการ

- วั น สถาปนาคณะสั ต วแพทยศาสตร์ มก.
วันที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มก. บางเขน

- โครงการหล่ อ และแห่ เ ที ย นจํ า นํ า พรรษา
ประจําปี 2554 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ วัดสระ
พัง ต.ดอนข่อย อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม

- โครงการกี ฬ าบุ ค ลากรรวมใจ ประจํ า ปี
2554 วันที่ 19-30 มีนาคม.2555 ณ สนามกีฬา/
โรงยิม มก. วิทยาเขตกําแพงแสน

- โครงการอนุรักษ์วั ฒ นธรรมไทยสืบ สาน
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจําปี 2555 วันที่ 5
เมษายน 2555 ณ สระพระพิ รุ ณ มก. วิ ท ยาเขต
กําแพงแสน

42

- โครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ
ปี2554 วันที่ 11 สิงหาคม 2554

ด้านวิเทศสัมพันธ์
มีการฝึกอบรมนานาชาติ ได้แก่
- ประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ Cryo-phoenix
- การประชุมวิชาการระดับนานชาติ เรื่อง การ
จัดการสุขภาพช้าง และสัตว์ป่าในทวีปเอเชีย วันที่ 5-9 Project 2012 วันที่ 17-20 มกราคม 2555 ณ จังหวัด
ภูเก็ต
กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร

- Rodent Survey : From Trapping to
Diagnosis วันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2555 ณ
ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 2
อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ
Small Animal Anesthesia clinical practice
วันที่ 17 – 19 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 505
โรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน
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- การลงนามความร่วมมือ

- MOU signing ceremony on April
17, 2012 between Kasetsart University and
The University of Veterinary Medicine
Vienna, Austria

- ต่างประเทศดูงาน
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- การฝึกอบรมสําหรับนิสิตต่างประเทศ (Vet training for foreign student)

- Student network with BUA

- การเดินทางไปเยือน Faculty of
Agriculture, National University of Laos ณ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ 2-4
สิงหาคม 2555
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รางวัล/ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และบุคลากร ได้รับรางวัล 16 รางวัล

การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากร
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การสร้างและ
พัฒนาทีมงานเพื่อคิดเป็นทีม ทําเป็นทีม รู้สึกเป็นทีม
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2554 ณ The Royal Gems
Golf Club Resort จ.นครปฐม

- คณะสั ต วแพทยศาสตร์ ไปศึ ก ษาดู ง าน
ด้านการพัฒนาองค์กรและ
ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ วันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ บริษัท
ปูนซีเมนต์ไทย จํากัด (SCG)

- โครงการอบรมพนักงานใหม่ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ มก. วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2554 ณ
Comsaed River Kwai Resort จ.กาญจนบุรี

- คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสัตว
แพทยศาสตร์ ศึ ก ษาดูงาน ด้ านการพั ฒ นาองค์ก ร
วันที่ 5
และด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
กันยายน 2554 ณ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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- การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรสายสนับสนุนตามหลักสมรรถนะ และการ
จัดการฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร วันที่ 26 เมษายน
2555 ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ

- โครงการฝึกอบรมผู้บริหารระดับต้น วันที่
18 – 19 มกราคม 2555 ณ อาราญาน่า ภูริพิมาน รี
สอร์ท แอนด์ สปา จ.นครราชสีมา

กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะสั ตวแพทยศาสตร์ มีเงินกองทุ นพัฒนาคณะสั ตวแพทยศาสตร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร วงเงิ นปีล ะ
10,000,000 บาท เพื่อใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในคณะ ดังนี้
- เพิ่มคุณวุฒิต่างประเทศ ปีละ 2 ทุนๆ ละ 1,000,000 บาท
- เพิ่มคุณวุฒิในประเทศ ปีละ 15 ทุนๆ ละ 50,000-60,000 บาท
โดยปีงบประมาณ 2554 สามารถเพิ่มคุณวุฒิต่างประเทศ จํานวน 5 ทุน จํานวน 5,800,872.06 บาท
และเพิ่มคุณวุฒิในประเทศ จํานวน 10 ทุน จํานวน 408,350.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,209,222.06 บาท
การเงินและงบประมาณ
ประเภท

งบประมาณแผ่นดิน

งบประมาณเงินรายได้ *

รวม (บาท)

รายรับ
225,125,325.76
508,355,377.98
733,480,703.74
รายจ่าย
225,125,325.76
438,355,901.58
663,481,227.34
คงเหลือ
69,999,476.40
69,999,476.40
หมายเหตุ * งบประมาณเงินรายได้ รวมเงินรายได้โครงการพัฒนาวิชาการและเงินรายได้ส่วนกลาง มก.
การประกันคุณภาพภายใน
มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ทั้ง 9 องค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบคุณภาพ ของ สกอ. + มก. (24 ตัวบ่งชี้)

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ

5.00

ดีมาก

2. การผลิตบัณฑิต

4.46

ดี
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องค์ประกอบคุณภาพ ของ สกอ. + มก. (24 ตัวบ่งชี้)

คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

3. กิจรรมการพัฒนานิสิต

5.00

ดีมาก

4. การวิจัย

5.00

ดีมาก

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม

5.00

ดีมาก

6. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

ดีมาก

7. การบริหารและจัดการ

5.00

ดีมาก

8. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

5.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

4.00

ดี

ภาพรวมตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ

4.78

ดีมาก

- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการมอบรางวัล
การประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 วันที่
17 มิถุนายน 2554 ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1-2
อาคารเรียนและปฏิบัติการ

- รับการประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 25
– 27 กรกฎาคม 2554 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มก.

- รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(สมศ.) ประจําปีการศึกษา 2553 วันที่ 2 กันยายน
2554 ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1-2 อาคารเรียน
และปฏิบัติการ

- การนําเสนอผลงาน โครงการรางวัล
คุณภาพ มก. ครั้งที่ 5 วันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ
ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี
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- การสร้างความเข้าใจ 5W1H ในงานประกันคุณภาพ วันที่ 16 มกราคม 2555 ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์
1-2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

- โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน และเอกสารประกอบการประเมิน ตามแนวทางการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1-2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ

- ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา หน่วยงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
2554 วันที่ 23 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องสัมมนาวิทยานิพนธ์ 1 – 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
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คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ผู้เข้าร่วม
1. ระบบประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ระดับคณะ
และระดับภาควิชา โดยมีกระบวนการดังนี้
1) ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพระดับคณะ ประกอบด้วย
- ผู้บริหาร กําหนดนโยบาย ตัดสินใจ และกรอง SAR
- คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึ กษา โดยมีคณบดีเป็นประธาน และรอง
คณบดี ร่วมเป็นกรรมการ
- คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหัวหน้าภาควิชาร่วมเป็นกรรมการ
- เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา
- บุคลากรทุกคน
โดยผู้รับผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานใน SAR ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้
- องค์ประกอบที่ 1 ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและทรัพยากรบุคคล
- องค์ประกอบที่ 2 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ
- องค์ประกอบที่ 3 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
- องค์ประกอบที่ 4 รองคณบดีฝ่ายวิจัย
- องค์ประกอบที่ 5 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. ทั้ง 4 แห่ง
- องค์ประกอบที่ 6 รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- องค์ประกอบที่ 7 รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
ทรัพยากรบุคคล
- องค์ประกอบที่ 8 หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์
- องค์ประกอบที่ 9 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
2) ระบบประกันคุณภาพภายใน
มีการบริหารจัดการ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่/ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่รับ
การประเมิน กรรมการประเมินฯ รวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆ เช่น ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนํามา
ประชุมสัมมนา/จัดการความรู้ร่วมกัน เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
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โดยมีการจัดโครงการต่างๆ ดังนี้
- โครงการสร้างความเข้าใจ 5W1H ในงานประกันคุณภาพ
- โครงการสัมมนา เรื่อง ชี้แจงตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน และเอกสารประกอบการประเมินตามแนว
ทางการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์
- การถ่ายทอดตัวบ่งชี้ เพื่อกําหนดให้แต่ละหน่วยงานย่อยดําเนินการ ดังนี้

- ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย
ภาค
วิชา

ร.พ.
สัตว์

ศูนย์
วิจัย

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดําเนินการ

1

1

1

1

1

2. การผลิตบัณฑิต

6

-

-

-

-

องค์ประกอบที่

3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต

สัตว์ สลก./
ทดลอง ธุรการ

คณะฯ ดําเนินการ

4. การวิจัย

2

-

-

-

-

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม

2

2

2

2

-

6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะฯ ดําเนินการ

7. การบริหารและการจัดการ

3

4

4

4

4

8. การเงินและงบประมาณ

1

1

1

1

1

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

1

1

1

1

1

16

9

9

9

7

รวม (จํานวนตัวบ่งชี้)
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- ตัวบ่งชี้ของ สมศ.
ภาค
วิชา

ร.พ.
สัตว์

ศูนย์
วิจัย

สัตว์
ทดลอง

3. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับป.โท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

1

-

-

-

4. ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับป.เอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

1

-

-

-

5. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

1

1

-

-

6. งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์

1

1

-

-

7. ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

1

1

-

-

8. ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย

1

1

1

1

9. ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก

1

1

1

1

14. การพัฒนาคณาจารย์

1

-

-

-

ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพบัณฑิต

ด้านงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์

ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม

ด้านการบริหารและการ
พัฒนาสถาบัน

รวม (จํานวนตัวบ่งชี้)

8

5

2

2

3) การเก็บข้อมูล เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ระบบ FIS ระบบสํานักงานอัตโนมัติ e-office และรายงานผลการดําเนินงานประจําเดือนทุก
หน่วยงาน และรายงานประจําเดื อนหน่วยงานสํานักงานเลขานุการ เพื่อรวบรวมส่งให้ หน่ วยประกันคุณภาพ
สํานักงานเลขานุการคณะฯ ในการสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดทํา SAR โดยมีแนวทางการ
เก็บข้อมูล ดังนี้

4) การตรวจประเมิน
จําแนกเป็น
- ภาควิชา 10 ภาควิชา ดําเนินการตาม 4 ภารกิจหลัก
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- หน่วยงานสนับสนุน 9 หน่วยงาน ดําเนินการตามภารกิจสนับสนุนการบริหารงาน สนับสนุน
การเรียนการสอน และสนับสนุนงานบริการวิชาการ
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน จําแนกตามภารกิจ เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
- หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ 10 ภาควิชา ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ของ มก. 16
และ สมศ. 8 ตัวบ่งชี้ โดยแบ่งทีมตรวจประเมินเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 พิจารณาองค์ประกอบที่ 1, 7 , 8, 9 และ
สมศ. 14 กลุ่ม 2 พิจารณาองค์ประกอบที่ 2 และ สมศ. 3 กลุ่ม 3 พิจารณาองค์ประกอบที่ 4, 5 และ สมศ. 5, 6, 7
- หน่วยงานสนับสนุนการบริการวิชาการ ได้แก่ โรงพยาบาลสัตว์ ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ มก. 9
และ สมศ. 5 ตัวบ่งชี้ เป็นทีมตรวจประเมินกลุ่มที่ 4
- หน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอน ได้แก่ หน่วยสัตว์ทดลอง และ
ศูนย์วิจัยฯ ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ มก. 9 ตัวบ่งชี้ และ สมศ. 2 ตัวบ่งชี้ ส่วนสํานักงานเลขานุการ และงานธุรการ
กําแพงแสน ดําเนินการตามตัวบ่งชี้ มก. 7 ตัวบ่งชี้
ประโยชน์ที่ได้รับ คือ มาตรฐานเดียวกัน การเทียบเคียง (Benchmarking) ได้แนวปฏิบัติที่ดี (Good
Practice) และผู้บริหารนําผลไปใช้ประโยชน์ได้ ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share Knowledge)
การนําเสนอผลการประเมินในภาพรวม จําแนกเป็น กลุ่มภาควิชา กลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการ
บริหารวิชาการ และกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนการบริหารงานและการเรียนการสอน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารและ
บุคลากรรับทราบ
รางวัลผลการดําเนินงาน
มีการมอบรางวัลคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะสัตวแพทยศาสตร์
และยกย่องภาควิชาและหน่วยงานภายในคณะ ที่มีผลดําเนินงานในรอบปีการศึกษาอยู่ในระดับสูงสุดตามคะแนน
ประเมินคุณภาพ โดยมอบให้กับภาควิชาและหน่วยงานที่มีคะแนนการประเมินประจําปีสูงสุด แบ่งเป็น
1. รางวัลภาควิชามีผลการดําเนินงานสูงสุด 3 รางวัล
2. รางวัลหน่วยงานมีผลการดําเนินงานสูงสุด 3 รางวัล
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2. แนวปฏิบัติที่ดขี องผลงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รบั รางวัลคุณภาพจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2554 - 2555
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประสบความสําเร็จในการนําระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและ
ได้รับรางวัลคุณภาพ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อเนื่อง 2 ปี ได้แก่
2.1 การชําระเงินผ่านระบบ electronic (i-cash) ได้รับรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554
สํานักงานเลขานุการคณะ ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาการจ่ายเงิน ก่อนการนํา i-cash Corporation
มาใช้ ได้แก่
- เจ้าหน้าที่ต้องไปเบิกถอนเงินที่ธนาคารกรณีจ่ายให้บุคลากร
- เจ้าหน้าที่ต้องพิมพ์/เขียนเช็คสั่งจ่ายให้บริษัท/ห้าง/ร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ
- หากผู้ได้รับเช็คไม่นําไปขึ้นเงินธนาคารจนเช็คหมดอายุและต้องออกเช็คทดแทนฉบับเดิม
- ภาระงานด้านการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารมีจํานวนมาก เนื่องจากการจ่ายเช็ค
ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 1,381 ฉบับ และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1,355 ฉบับ ยากต่อการพิสูจน์ยอด
- มี ภ าระค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ เ ช็ ค มี ค่ า ใช้ จ่ า ยฉบั บ ละ 12 บาท ซึ่ ง ในรอบปี จ่ า ยเช็ ค
ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 1,381 ฉบับ และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1,355 ฉบับ
- ใช้เวลาการแจ้งให้บริษัท/ห้าง/ร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิมารับเช็ค
- ใช้เวลาการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท/ห้าง/ร้าน/เจ้าหนี้ ผู้มีสิทธิมารับเงิน
- สิ้นเปลืองวัสดุ เช่น กระดาษที่ใช้เพื่อการแจ้งรับเงิน
แนวทางการดําเนินงาน
1. วางระบบการควบคุมภายใน
2. ขออนุมัติจ่าย/โอนเงินผ่านระบบ
3. ประสานกับธนาคารเพื่อติดตั้งระบบ/สอนงาน
4. เริ่มทดลองใช้ควบคู่กับระบบเดิม
5. ปรับเป็นระบบการจ่ายเงินผ่านระบบ electronics ทั้งระบบ
การดําเนินการ
1. เสนออธิการบดี
1.1 อนุมัติชําระเงินผ่านระบบ i-cash
1.2 อนุมัติใช้หลักฐานการจ่ายเงินของธนาคาร เป็นหลักฐานการจ่ายเงิน
1.3 อนุมัติเปลี่ยนบัญชี เพื่อรับโอนเงินจากกองคลังเป็นของธนาคารกรุงเทพ
2. ธนาคารกรุงเทพ
2.1 ทําสัญญาการใช้บริการระบบ i-cash
2.2 เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรองรับการจ่ายเงิน ตาม ข้อ 1.3
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3. บริษัท/ห้างร้าน/บุคลากร
3.1 แจ้งเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินจากเช็คเป็นโอนเงินเข้าบัญชีตามแจ้ง
3.2 บริษัท/ห้างร้าน รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารเอง
3.3 กรณีเป็นชื่อหน่วยงานภายในคณะฯ ขอยกเว้นค่าธรรมเนียม
4. ประเมินผลการใช้ระบบ
5. นําผลมาปรับปรุงการใช้บริการ เช่น
5.1 แจ้งการโอนเงินแล้วประกาศผ่าน website คณะฯ
5.2 ให้ส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ได้
5.3 ไม่จ่ายครั้งต่อไป ถ้าไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน
ข้อดี

- ตรวจสอบความซ้ําซ้อนได้
- ไม่ต้องพิสูจน์ยอดกับธนาคาร

ผลการนํา i-cash Corporation มาใช้
1) ประหยัดงบประมาณ
- ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเช็ค
- ไม่มีค่ากระดาษที่ต้องส่งโทรสารแจ้ง
- ประหยัดค่าส่งโทรสาร/จดหมายแจ้งให้มารับเงิน
2) ลดระยะเวลา
- ลดเวลาการติดต่อกับบริษัท/ห้างร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ
- ลดเวลาเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อธนาคาร
- ลดเวลาและขั้นตอนการจ่ายเงินจากเดิม 7 ขั้นตอน 9-10 วัน เป็น 6 ขั้นตอน 2-3 วัน
- ผู้บริหารอยู่ไหนก็อนุมัติเงินได้ เนื่องจากเป็นระบบ internet
3) ลดภาระงานที่ไม่จําเป็น
- งานพิมพ์เช็ค/เสนอลงนาม
- ลดภาระเจ้าหน้าที่การเงินไปถอนเงินจากธนาคาร (กรณีเงินทดรองราชการ)
- ลดภาระการลงนามในเช็ค/เซ็นแฟ้มของผู้บริหาร
- ลดภาระงานด้านการจัดทําจดหมายติดต่อบริษัทให้มารับเช็ค
- ลดภาระด้านการสื่อสารพูดคุยกับบริษัท/ห้างร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิระหว่างติดต่อขอรับเงิน
- ลดภาระงานด้านการต้องทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารระหว่างบัญชีคณะฯ กับบัญชี
ธนาคาร
4) อื่นๆ
- มีระบบการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้รหัสของผู้มีอํานาจอนุมัติผ่านเครื่องมือชนิดหนึ่ง
ที่เรียกว่า token
- เจ้าหน้าที่มีเวลาคงเหลือไปพัฒนางานด้านอื่น ๆ
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ประสิทธิภาพความคุ้มค่า
- ลดงานพิมพ์เช็ค/เสนอลงนาม ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 1,381 ฉบับ และปีงบประมาณ
2554 จํานวน 1,355 ฉบับ
- ลดภาระเจ้าหน้าที่การเงินไปถอนเงินจากธนาคาร (กรณีเงินทดรองราชการ) อย่างน้อยวันละ
1 ครั้ง
- ลดภาระการลงนามในเช็ค/เซ็นแฟ้มของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2533 จํานวน 1,381 ฉบับ
และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1,355 ฉบับ
- ลดภาระด้านการกระทบยอด เดือนละ 1 ครั้ง
- ลดเวลาการติดต่อกับบริษัท/ห้างร้าน อย่างน้อยวันละประมาณ 2 ชั่วโมง
- ลดเวลาเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อธนาคาร อย่างน้อยวันละประมาณ 2 ชั่วโมง
- ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเช็ค ประหยัดได้ ในปีงบประมาณ 2553 จํานวน 16,572 บาท
และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 16,260 บาท (จํานวนเช็คต่อฉบับ x ค่าธรรมเนียมในการซื้อเช็คใบละ 12 บาท)
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งโทรสารแจ้งรับเช็ค ประหยัดได้ ในปีงบประมาณ 2553 จํานวน 4,143
บาท และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 4,065 บาท (จํานวนเช็คต่อฉบับ x ค่าบริการในส่งโทรสารครั้งละ 3 บาท)
- ประหยัดงบประมาณรวมค่าธรรมเนียมเช็คและค่าบริการในการส่งโทรสาร ประหยัดได้ ใน
ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 20,715 บาท และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 20,325 บาท
การเข้าสู่ระบบ www.bangkokbank.com
- Login ด้วย ID/Password ของเจ้าหน้าที่จัดทําข้อมูล (Maker)

- การเข้าสู่เมนูหลัก (Home Page) ของระบบ Corporate
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- การ Upload
Corporate i-cash

เป็ นการนําไฟล์ที่เตรี ยมไว้ส่งไปยังระบบธนาคาร โดยการผ่านระบบ

- เลือกไฟล์ที่เตรียมไว้สําหรับ Upload โดยคลิก Browse ไปยังไฟล์ที่ต้องการ

- ข้อมูลที่เตรียมไวสําหรับ Upload
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- การดูผลการ Upload เจ้าหน้าที่ Maker ควรตรวจดูผลทันที ที่ Upload เสร็จเพื่อที่จะได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนอนุมัติรายการ

- Login ด้วย token/password ของผู้มีอาํ นาจอนุมัติ (2 ใน 3)

- แจ้งโอนเงินผ่าน i-cash ผ่านหน้า website คณะ
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- ขั้นตอนการจ่ายเงิน ผ่านระบบ electronic i – cash Corporation

การประเมินผล
- มีการประเมินผลการนํามาใช้อยู่ในระดับดี
- นําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
สรุปผลประสิทธิภาพเพิ่มขึน้
- ประหยัดงบประมาณ ปีละ 20,000-40,000 บาท
- ลดขั้นตอนจากเดิม 7 ขั้นตอน เหลือ 6 ขั้นตอน
- ลดระยะเวลาจากเดิม 9 – 10 วัน เหลือ 2 – 3 วัน
- ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร เฉพาะเรื่องเช็คจาก 1,381 ครั้ง เหลือ 18 ครั้ง และ
1,355 ครั้ง เหลือ 15 ครั้ง
2.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารงาน (FIS : Faculty information
System) ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554
สํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
และบริ ห าร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น การทํ า งานของบุ ค ลากรด้ า นการบั น ทึ ก และจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ให้มีความเชื่อมโยงและเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ และรองรับงานประกันคุณภาพ
ลักษณะการทํางาน มี 2 ระดับ คือ บันทึกข้อมูลระดับบุคคล/ภาควิชา/หน่วยงาน และประมวลผล
ข้อมูลระดับคณะ
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ฐานข้อมูล จําแนกเป็น 6 ส่วน คือ
Part 1 Data Management
Part 2 Public Information
Part 3 Faculty login
Part 4 Personnel Login
Part 5 Executive Information
Part 6 Faculty Information
การเข้าสู่ระบบ FIS

Part 1 Data Management เป็นส่วนการจัดการฐานข้อมูล มีผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบ

Part 2 Public Information แสดงผลข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลในระบบ ผู้ใช้งาน คือ บุคคล
ทั่วไป สาธารณชนดูได้

60

Part 3 Faculty login เป็นส่วนการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ใช้งานใน
ระบบ คือ ผู้บันทึกข้อมูลของภาควิชา/หน่วยงาน

Part 4 Personnel Login
เป็นส่วนที่บุคลากรทุกคนใช้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผลการ
ดําเนินงานของตนเองผู้ใช้งาน คือ บุคลากรทุกคน
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Part 5 Executive Information เป็นส่วนแสดงผลการประมวลผลข้อมูลสําหรับผู้บริหารเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ ผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารคณะฯ

Part 6 Faculty Information เป็นส่วนที่แสดงผลเฉพาะภาควิชา / หน่วยงาน ที่ Login เข้า
ไปในระบบผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้บริหารคณะฯ

แนวทางการดําเนินงาน FIS
ขั้นที่ 1 กําหนดผู้รับผิดชอบ/รหัสการใช้งาน
- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ตรวจสอบข้อมูล
- ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
- รหัสการใช้งาน แบ่งเป็น ส่วนบุคคล ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน และ
ผู้บริหารคณะฯ
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ขั้นที่ 2 อบรมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปภาควิชา/หน่วยงาน/ผูเ้ กี่ยวข้อง
- รู้จักโปรแกรม
- วิธีการกรอกข้อมูล
ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชา/หน่วยงานกรอกข้อมูลทุกส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
(ยึดตามสังกัดบุคลากร)
- ข้อมูลบุคลากร / การพัฒนาบุคลากร
- ผลงานวิจัย
- คําสั่งที่ภาควิชาออกเอง
- โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจัด
ขั้นที่ 4 ติดตามการกรอกข้อมูล ปัญหา/อุปสรรคจากการใช้โปรแกรม เพือ่ ประสานกับ
ผู้พัฒนาโปรแกรมให้แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์
1. เห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2. มีฐานข้อมูลทีป่ ระมวลผลเชือ่ มโยงกันได้ ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา หน่วยงาน และระดับคณะ
3. ผู้บริหารใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ผลการประเมิน
จากผู้ที่แสดงความคิดเห็น จํานวน 75 คน มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 3.53
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการรวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงาน โดยเชื่อมโยงกับระบบ e-office
เพื่อจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และนําข้อมูลมาจัดทํารายงานประจําเดือน ซึ่งจะมีการตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านระบบ ทุกหน่วยงานต้องกรอกข้อมูล ถ้าไม่กรอกจะเป็นปัญหา ทําให้ข้อมูลขาดความสมบูรณ์ในระดับ
คณะ โดยเจ้าหน้าที่ระดับภาควิชา จะมีส่วนช่วยในการกรอกข้อมูลให้กับภาควิชา ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการ
ประกันคุณภาพและบริหารงาน (FIS : Faculty information System) เป็นระบบที่มกี ารเชื่อมโยงการรายงาน
ข้อมูลระดับคณะกับภาควิชา แต่ยังไม่สามารถเชื่อมกับระดับมหาวิทยาลัยได้
2.3 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Vet.Ku.e-office) ได้รับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติมาใช้ จากการซือ้ มาและนํามาพัฒนาต่อ
เนื่องจากมีปัญหาการจัดการด้านเอกสาร ในเรื่อง ขั้นตอนมีมาก ซ้ําซ้อน การรับ-ส่งข้อมูลล่าช้าไม่ทันการ สูญหาย
ระหว่างการรับ-ส่ง สิ้นเปลืองทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณ บุคลากร ข้ออ้างไม่ได้รับเอกสาร
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แนวทางการใช้ระบบ Vet.Ku.e-office
1. กําหนดผู้รับผิดชอบเปิดระบบ
2. ส่งผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องพร้อมกัน
3. เปิดอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
4. เปิดอย่างน้อย 3 ส่วน
• งานรอคุณ
• หนังสือเวียน
• กิจกรรมคณะฯ
การใช้งานระบบ Vet.Ku.e-office

ผลการใช้ระบบ Vet.Ku.e-office
เป็นผลการดําเนินงานทีเ่ ป็นแนวปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
- ได้รับรางวัล หน่วยงานตัวอย่างด้านการประกันคุณภาพ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์
- รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้านต่างๆ รางวัลดีเยี่ยม ผลงาน “ระบบการจัดการ
สํานักงานอัตโนมัติ” (Vet.KU.e-office) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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2.4 ระบบบันทึกเวลามา-กลับปฏิบัติงาน โดยการสแกนนิ้ว ได้รับรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553
คณะสัตวแพทยศาสตร์ นําระบบบันทึกเวลามา-กลับปฏิบัติงาน โดยการสแกนนิ้ว เนื่องจากมี
ประเด็นปัญหาการบันทึกเวลามาทําการ ในเรื่อง การลงชื่อมาทํางาน เก็บแฟ้มเข้า/แฟ้มออก การรวบรวมข้อมูล
จัดทํางบเดือนวันลา ปัญหาลายมือ ตรวจสอบยาก และใช้เวลาตรวจสอบแต่ละวัน/รวมแต่ละเดือน จึงได้นําระบบ
การใช้งานบันทึกเวลามาปฏิบัติงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (e-finger print) มาใช้

ผลการใช้ e-finger print
- ลดภาระงานนําแฟ้มลงลายมือชื่อเข้า-ออกประจําวัน
- ซื่อสัตย์ เที่ยงตรง เนื่องจากลงลายมือชื่อแทนกันไม่ได้
- ตรวจสอบง่าย/ใช้เวลาทํางบเดือนวันลาน้อย
- ประหยัดเวลา
- ลด/ประหยัดทรัพยากร เช่น แฟ้ม/กระดาษ/ปากกา
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2.5 ระบบส่งข้อความ (SMS) เชิญประชุม/แจ้งข้อมูลข่าวสาร ได้รับรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553
จากการทํางาน/การติดต่อประสารงาน พบว่า มีปัญหาก่อนการนํา SMS มาใช้ ในเรื่อง
- ภาระการประสานงานเพื่อเชิญประชุม/แจ้งข่าวสารกับผู้บริหาร/บุคลากรที่มีอยู่ 4 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- คณะกรรมการชุดต่าง ๆ มีถึง 75 ชุด
- มีประชุมบ่อย บางวัน 2-3 ประชุม
- การแจ้งก่อน/แจ้งระหว่าง/แจ้งวันประชุม
- ผู้บริหาร/บุคลากรภารกิจมาก
- โทรศัพท์เครื่องภายใน ไม่พบมากกว่า 70% (โดยเฉพาะผู้บริหาร)
- โทรศัพท์มือถือ ครั้งละ 3 บาท
- ใช้เวลามากต้องโทรทีละ 1 คน
การส่งข้อความเชิญประชุม/แจ้งข่าวสารผ่านโทรศัพท์มอื ถือ (SMS)

ผลการส่งข้อความเชิญประชุม/แจ้งข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือ (SMS)
- การประสานงานประชุม/แจ้งกิจกรรมถึงผู้รับได้รวดเร็วทันที
- เสียค่าใช้จ่ายถูก
- ลดภาระงานบุคลากร
- ระบบส่งข้อความ/แจ้งเตือนอัตโนมัติตามต้องการ
- สามารถแจ้งข่าวด่วนได้เร็วกว่าระบบอื่นๆ
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สรุปประเด็นภาพรวมที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้รบั จากการศึกษาดูงาน
เพื่อให้การจัดโครงการฯ ครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
ได้ร่วมกันสรุปผลการจัดการความรู้หลังจากได้ไปศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงาน ทําให้ทราบมุมมองของผู้เข้าร่วมที่ได้รับความประทับใจจากการศึกษาดูงาน สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติ
ที่ดี และสิ่งที่จะนําไปปรับใช้กับการทํางาน รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ให้กับหน่วยงานกรณีศึกษา สรุปในแต่ละ
ประเด็นได้ดังนี้
กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับเป็นอย่างดี มีความเป็นกันเอง และให้ความรู้อย่างเปิดเผยจริงใจ
- นโยบายของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความชัดเจน การบริหารเป็นระบบ และพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
- ห้องแสดงผลงานของนิสิต
- อาจารย์ บุคลากร และนิสิตทําหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจ
- ประทับใจความมุ่งมั่นของผู้บริหาร รวมทั้งกลไกในการทําประกันคุณภาพโดยอาศัยความร่วมมือและ
การมีส่วนร่วมของนิสิต บุคลากร และอาจารย์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
- สถานีวิจัยดาวเทียม
- การได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- นวัตกรรมหุ่นยนต์ SKUBA
- สถานีวิจัยดาวเทียมจุฬาภรณ์ มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่น่าสนใจหลายด้าน สามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในงานด้านอื่นๆ ได้หลากหลาย และค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลก็ถูกกว่าเทคโนโลยีนําเข้าจากต่างประเทศ
- ความเหมาะสมของสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม และได้แนวคิดในการจัดการที่เกี่ยวกับการกระตุ้นความ
สนใจในการคิดค้นสร้างสรรค์งานให้กับองค์กร
- มีนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่หลากหลาย และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน
- เทคนิคการทําคะแนนการประกันคุณภาพให้ได้สูงสุดรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆจาก อดีตคณบดี คือ
อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
- บุคลากรทุกระดับเป็นผู้มีคุณภาพ
- จํานวนผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งระดับอาจารย์และนิสิต
- ความชัดเจนของผู้นําที่ให้ความสําคัญกับงานประกันคุณภาพ
- ผลงานต่างๆที่คณะได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
- ระบบการจองห้องเรียน/ประชุม
- ระบบ file ดึงรูป ระบบสามารถเข้าไปดูและเข้าไปดึง file ได้ทุกคน e-Photo
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- วิทยากรอธิบายถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจน
- การกล้าคิดนอกกรอบ และมีความเป็นตัวของตัวเองสูง โดยไม่เน้นการลอกเลียนแบบของมหาวิทยาลัย
- คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการบริการทางวิชาการจํานวนมาก
2. สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับงานทีท่ ํา)
- ผู้บริหารให้ความสําคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การพัฒนางาน และพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นจริง
- แนวปฏิบัติที่ดีในการให้เสนอแนวคิดในการพัฒนางาน
- ทํางานที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติ เช่นงานด้านรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ ซึ่งได้ข้อมูลที่มคี ่า
เพื่อชาติและประชาชน เช่น การวิเคราะห์หาพิกัดพื้นที่แปลงเพาะปลูก ความแห้งแล้ง และน้ําท่วม เป็นต้น และไม่
หวังว่าจะได้รับการชื่นชมและยกย่อง
- ทุกคนในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน (ทั้งนิสิต อาจารย์และบุคลากร) เพื่อขับเคลื่อนงาน
นวัตกรรมให้กา้ วหน้ายิ่งขึ้น ทั้งนี้การจูงใจบุคคลนั้นมักทําได้ยาก
- นวัตกรรมและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมสู่องค์กร การส่งเสริมนวัตกรรมแก่บุคลากรและนิสิต
- ระบบประกันคุณภาพภายในของคณะ
- กลไกและกระบวนการขับเคลื่อนองค์กรสู่นวัตกรรม
- การประกันคุณภาพจะขับเคลื่อนได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
- ระบบ Online ของสํานักงานเลขานุการ และระบบสารสนเทศของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- การกําหนดมาตรการในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ
องค์กร ถึงระดับคณะฯและมหาวิทยาลัย โดยมีระบบกลไกรองรับมุ่งสู่การบรรลุเอกลักษณ์ได้อย่างแท้จริง
- ชื่นชมในการหาวิธีการที่ทําให้นักศึกษา ผลักดันตัวเองในการพัฒนาตนเอง
- ผู้บริหารก็ช่วยจัดหาอาจารย์มาสอนเสริมประสบการณ์กับนิสิต
- ระบบในการส่งเสริมให้นิสิตและอาจารย์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการคิดทําโครงงาน คิดค้น
นวัตกรรมใหม่นอกเหนือจากเรื่องการทํางานวิจัยเพื่อตีพิมพ์เพียงด้านเดียว เพราะโครงงานและนวัตกรรมที่ได้มี
โอกาสนํามาประยุกต์ใช้ได้จริงๆในสังคมไทย
- ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจของทีมผู้บริหารที่ใส่ใจในการประกันคุณภาพ
- คําพูดที่ชอบและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี “ไม่ว่าคณบดีจะเป็นใคร ทุกๆฝ่ายก็ช่วยกันทํางานเหมือนเดิม”
- ได้เข้าถึงการปฏิบัติงานว่าแต่ละภาควิชาฯ มีการทํางานกันอย่างมีระบบระเบียบแบบแผน และส่งเสริม
ให้นิสิตได้พัฒนาฝีมือ ในการเข้าแข่งขันอะไรหลายๆอย่าง และเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความรู้ความสามารถ
ได้อย่างเต็มที่
- วิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- การใช้กลยุทธ์ในการบริหารและดําเนินงาน โดยมีการจูงใจเชิญชวนและบังคับ ทําให้พัฒนาองค์กรให้
เกิดความเข้มแข็ง
- กระบวนการขับเคลื่อนภารกิจให้ไปสู่ความสําเร็จ โดยการสร้างกระบวนการขั้นตอนที่ชัดเจน และมีแยก
กลุ่มทั้ง อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน นิสิต ซึง่ มีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่างกัน
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-

Plan Do Check Action ปรัชญาในการทํางานของคนญี่ปุ่น
การส่งเสริมนวัตกรรมแก่กลุม่ สายงานต่างๆ เช่น สาย ข มีโครงการ Best improvement Award
แนวคิดเรื่อง คุณภาพจะเกิดก็ต่อเมื่อมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การจัดระบบเสียงกับงานทั้งหมดของคณะวิศวกรรมศาสตร์
การเข้าถึงงานประกันคุณภาพของระดับผู้บริหาร/ความเป็นส่วนหนึ่งส่วนเดียวกันของคนในหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีการสร้างนวัตกรรมที่ดีและเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานอื่นๆ
การกล้าริเริ่มในทางที่แตกต่าง
การสร้างแรงจูงใจและการกดดัน เพื่อให้เกิดการทํางานที่ดี มีการพัฒนาการทํางาน

3. สิ่งที่จะนําไปปรับใช้กับงาน
- จะนําไปเสนอให้หน่วยงานทราบและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
- ทํางานเพื่องานไม่ใช่เกียรติและเงิน และทํางานอย่างตั้งใจ ทุ่มเทและเต็มที่กับงาน
- การสร้างแรงจูงใจ ผลักดัน ในเรื่องของงานประกันคุณภาพให้กับนิสิต และบุคลากรภายในองค์กร
- แนวคิดเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพภายใน
- ระบบการจอง Online เช่นห้องประชุม การจองรถ
- วิธีการในการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กรให้มีความสนใจต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร
- การกระตุ้นการทํางานของบุคลากรให้ทํางานด้วยการเป็นทีม โดยผู้บริหารเป็นผู้ประสานการทํางานของ
อาจารย์และนักศึกษา
- การกระตุ้นนิสิตที่เข้าร่วมโครงการต่างๆกที่ทางคณะจัดให้บางครั้งเราเน้นให้นิสิตทําโดยสมัครใจ แต่
ส่วนใหญ่จะไม่ได้ผล จากการที่ได้ฟังการบรรยายจะนําแนวทางกึ่งบังคับใช้ เพื่อให้นิสิตมีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมมาก
ขึ้น
- นวัตกรรมของสํานักงานเลขาฯ ไม่ว่าจะเป็นระบบประชาสัมพันธ์ ระบบจองห้อง ฯลฯ เพราะที่คณะ
กําลังจะปรับใช้งานระบบ FIS ซึ่งคาดว่าน่าจะนํานวัตกรรมไปผนวกใช้กบั คณะไม่มากก็น้อย
- ทํางานในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ อย่าไปคาดหวังกับผู้บริหารมาก สิ่งที่นอกดเหนือความรับผิดชอบ
ให้ทําใจ
- ส่งเสริมให้บุคลากรสร้างนวัตกรรม หรือจัดกิจกรรม/โครงการ Best suggestion,Best improvement
เป็นต้น
- การพัฒนาหน่วยงานสู่นวัตกรรม
- เทคนิคการทําคะแนนตามเกณฑ์
- นําแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้กับการทํางานของตนเองได้
- กิจกรรม เช่น Best improvement Award, Best Suggrstion Award, Best Practic Award การตั้ง
ศูนย์บ่มเพาะ (KU-BIC)
- การกําหนดตัวชี้วัด ควรจะต้องมีแนวทางการประเมินที่ง่าย และชี้วัดได้ง่าย นําไปปฏิบัติได้ง่าย
- การปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเหมาะกับตนเอง
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- ระบบการจองห้องเรียน-ห้องประชุม ซึ่งคณะนี้กําลังดําเนินการอยู่
- การจองห้องประชุมมีประโยชน์มาก เพราะการใช้ห้องมักจะชนกัน แต่ถา้ มีระบบที่กล่าวมาจะมี
ประโยชน์มาก
- สามารถวางระบบและขั้นตอนบางอย่างของประกันคุณภาพ หรือขั้นตอนต่างๆมาใช้ในการปฏิบัติงาน
4. ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานกรณีศึกษา
- ไม่มีข้อเสนอแนะแต่จะเสนอว่าถ้าหน่วยงานมีสิ่งที่ดีหรือแบบอย่างที่ดีก็อยากจะให้เสนอเป็นตัวอย่างใน
การปฏิบัติงานและเสนอเป็นแนวปฏิบัติแก่หน่วยงานในมหาวิทยาลัย สําหรับหน่วยงานที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่เฉพาะ
ของหน่วยงานเอง
- ควรเผยแพร่ผลงานของคณะให้เป็นที่ประจักษ์
- จาการที่ได้รับฟังการบรรยายเรื่องดาวเทียม SMS ทําให้เห็นและทราบข้อมูลว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้ฟังจากผู้บรรยาย ข้อมูลที่ได้รับจากโครงการดาวเทียมนี้
ไม่ได้รับการนําไปใช้งานอย่างเต็มที่ และยังขาดความสอดคล้องเป็นระบบ ขาดการเชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆ ที่
สามารถใช้ข้อมูลได้อย่างเป็นรูปแบบ น่าเสียดายมาก ถ้าทําได้ประเทศจะก้าวหน้าไปอีกเยอ
- มีรถไฟฟ้าสําหรับคนสูงอายุหรือคนที่อวัยวะบกพร่อง หากเอามาติดผ้าเช็ดพื้นสําหรับทําความสะอาด
อาคารและพื้นเรียบ น่าจะเพิ่มประสิทธิภาพของแม่บ้าน (รถทําความสะอาด+รถไฟฟ้า) น่าจะประยุกต์ได้ง่ายและ
เร็ว
- เครื่องกรองน้ํา สังเกตเห็นฝาปิดหม้อความดัน น่าจะพัฒนาเป็นฝาแบบวงล้อแบบกด แต่ของที่ใช้ที่นมี้ ี
จํานวนหลายห่วงล็อค ใช้เวลาในการเปิด-ปิด และดูแลรักษายากกว่า
- ในส่วนของการใช้ดาวเทียม ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้งานให้มากขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของการ
ประยุกต์ใช้ เพราะในหลายๆการทดลองสามารถนําข้อมูลตรงนี้ไปใช้งานได้และเป็นข้อมูลที่อัพเดท และค่อนข้าง
สมบูรณ์
- พูดถึงกลไกและกระบวนการของงานประกันคุณภาพน้อยเกินไป ส่วนมากจะเป็นการ Present ผลงาน
ต่างๆซึ่งผลงานต่างๆเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจค่ะ
- ขอเป็นกําลังใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมต่อไป
- ต้องการให้คณะฯจัดตั้งทีมประกันคุณภาพ เป็นพี่เลี้ยงให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หรือเป็นช่องทางปรึกษาให้คําแนะนําทางสื่อต่างๆ
- การสร้างแรงจูงใจ เทคนิคการขับเคลื่อนให้องค์กรพัฒนาสู่องค์กรคุณภาพ Best improvement ของ
หน่วยงาน
- ระบบการจัดเก็บข้อมูลงานประกันคุณภาพ องค์ประกอบต่างๆเช่น องค์ประกอบที่ 1-9
- อาจารย์พูดบรรยายให้ความรูใ้ นแต่ละด้านได้ดีมาก
- ตึกคอมพิวเตอร์ ทางหนีไฟมีสิ่งของวางอยู่ทําให้เกิดความเสี่ยงเมื่อเกิดไฟไหม้ได้
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กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของคณะวิทยาศาสตร์
- ได้รับการต้อนรับและการให้ข้อมูลจากผู้บริหารที่ชัดเจน และบางอย่างนํามาปรับใช้กับหน่วยงานตนเอง
ได้ เช่นนโยบายด้านวิจัย
- ประทับใจท่านคณบดีที่ให้ความสําคัญกับงานประกันคุณภาพ มีการบริหารคณะที่ดีมาก มีความมุ่งมั่นใน
การพั ฒ นาคณะ มี ฐ านที่ มั่ น คง ไปจนถึ ง ยอดของเป้ า ประสงค์ และผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การประกั น คุ ณ ภาพอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการเก็บหลักฐาน และให้ความสําคัญกับงานประกันคุณภาพ
- ประทับใจท่านวิทยากรท่านต่างๆที่เตรียมพร้อมให้ความรู้ชี้แจงเรื่องต่างๆที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับงาน
ประกัน
- ประสบการณ์การจัดทําประกันคุณภาพที่ผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์ ลงมาตามทําด้วย ไม่ได้ปล่อยให้
บุคลากรทําอยู่ฝ่ายเดียว
- การนําเสนอแนวทางการพัฒนาด้านการวิจัย ของคณบดี ทําให้เห็นภาพที่ชัดเจน และสร้างให้เกิดแนวคิด
ที่จะนําไปพัฒนา/นําไปใช้ต่อไป
- คณะมีความมุ่งมั่นในการดําเนินการด้านประกันคุณภาพและการวิจัย ส่งผลให้คณะมีคะแนนประเมินอยู่
ในระดับสูงสม่ําเสมอ
- แนวคิดของคณบดี และแนวทางในการทํางานให้บรรลุตามเป้าหมาย
- หลักการคิดแบบ ICQ
- สถานที่ห้องประชุมทันสมัยสวยงาม มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ครบสําหรับการปฏิบัติงานและทันสมัย
- ประทับใจคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ทั้งนโยบายและแนวคิด นโยบาย 45ปี 45ชั้น
- คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้ความรู้และตอบคําถามได้ชัดเจน อีกทั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจและฝาก
ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานตามเป้าหมาย
- วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มีความโดดเด่นและเป็นแนวทางเดียวกันทั้งคณะ
- ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
- ได้แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับการทําวิจัยและสามารถนําไปใช้ในการทํางานได้
- การเยี่ยมชมภาควิชาและศูนย์เครื่องมือ ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
- ประทับใจท่านคณบดีในเรื่องความมุ่งมั่น การพัฒนา การสร้างความสามัคคี และสร้างแรงบันดาลใจใน
การทํางานนอกกรอบ
- ระบบในการพัฒนาด้านการวิจัยของคณะ
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- การให้ความสําคัญตั้งแต่ระดับคณบดี จนถึงบุคลากรในคณะกับกระบวนการประกันคุณภาพ
- หลักคิดแบบ ICQ ปุจฉา-วิสัชนา
- ได้ความรู้ใหม่ด้านการสร้างคุณภาพของคณะฯ เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ขององค์กรต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆที่คณะฯมี และหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมกัน
ทํางานวิจัยในอนาคต และช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยและประเทศต่อไป
- ผู้บริหารและบุคลากรของคณะมีความเข้าใจร่วมกันว่า คณะมีนโยบายอย่างไร ในการผลักดันให้เกิดผล
งานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
2. สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะวิทยาศาสตร์ (ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับงานที่ทํา)
- มีนโยบายจากผู้บริหารที่ชัดเจนหลายข้อ ให้ปฏิบัติตามนโยบาย โดยสามารถเลือกได้ว่า สนองนโยบาย
ด้านใดบ้าง นําระบบ QC และ QI มาใช้ (สํานักประกันคุณภาพ) - (สัญชาติญาณประกันคุณภาพ)
- มีการสนับสนุนในการทํางานวิจัยอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม
- การตรวจ SAR ของแต่ละภาควิชาที่มีมาตรฐานเดียวกัน (ถ้ากรรมการที่ตรวจคณะ/สํานักมีมาตรฐาน
เดียวกันก็จะเป็นการดีกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
- มีการทบทวนการทํางานเพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน และมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดยเฉพาะด้านการวิจัย
- ผู้บริหารสูงสุดมีวิสัยทัศน์ที่ดี และนํามาสู่การปฏิบัติได้จริงเป็นรูปธรรมและประสบความสําเร็จจริง
- การทํางานเป็นทีม
- ได้เรียนรู้แนวคิดหลักการด้านการประกันคุณภาพ เช่น ทําอย่างไรถึงจะเกิด สํานึกคุณภาพ แล้วพัฒนาให้
เกิดสัญชาตญาณคุณภาพ
- ได้ความรู้จากแหล่งต่างๆ เช่น แลบธรณีวิทยา แลบเคมี
- เทคนิคการเพิ่มงานวิจัย เช่น 4+1
- ผู้บริหารต้องมองเห็นความสําคัญของบุคลากรในการปฏิบัติ แก้ไขปัญหาอุปสรรคให้
- การจัดเก็บเอกสารและสถิติให้เป็นระเบียบให้สามารถเป็นหลักฐานได้
- การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้านการวิจัยกับการประกันคุณภาพ
- โครงการด้านการวิจัยต่างๆเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
- การจัดการห้องปฏิบัติการ
- การดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
- ความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงเป้าหมาย โดยใช้หลักการคิดย้อนกลับ
- การจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบครบถ้วน
- มีการตรวจประเมินภายในของภาควิชา โดยกรรมการผู้ประเมินมาจากผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่
- แนวคิด อิคคิว ซัง ช่วยในการทํางาน แก้ปัญหาที่พบในการทํางาน
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- สนับสนุนศักยภาพของบุคลากรในทุกๆด้าน ผลักดันให้เกิดงานวิจัย
- วางแผนการทํางานที่ชัดเจน มองเป้าหมายของตนเองให้ชัดเจนก่อน แล้วตั้งคําถาม จากนั้นหาคําตอบ
สุดท้ายจะได้วิธีการที่ตอบโจทย์เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพต่อไป
- มอบหมายรองคณบดีที่รับชอบด้านต่างๆเป็นผู้ peer review เล่ม SAR ของแต่ละภาควิชา ทําให้เกณฑ์
ในการให้คะแนนอยู่ในระดับเดียวกันและเห็นภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ ก่อนการตรวจประเมินจริง
- มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้กับบุคลากรและนิสิตในหลากหลายด้าน ให้บุคลากรได้เลือกตามความ
ต้องการ
- ผู้บริหารมีเป้าหมายชัดเจน มีทั้งเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว และพยายามผลักดันองค์กรเดินไปสู่
ความสําเร็จ
- ความร่วมมือและความสามัคคีของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ทําให้เกิดผลงานที่ดีในการรวบรวมข้อมูล เพื่อทํา
ประกันคุณภาพ การเก็บข้อมูล และมีการ share ข้อมูลให้หน่วยงานอื่นๆรับทราบ
- ความมุ่งมั่นในการทํางานที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป และแนวความคิดบวกใน
การทํางานอย่างเป็นระบบ
- ความมุ่งมั่นและความเข้มแข็งในการพัฒนางานด้านการวิจัยของคณะ
- แรงบันดาลใจในการทํางาน เพื่อความก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป
- หลักการและวิธีการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้
- ได้ทราบถึงอุปกรณ์ต่างๆวิธีการทํางานของแต่ละอย่างซึ่งนําไปปฏิบัติ
- ผู้ บ ริ ห ารของคณะควรให้ ค วามสนใจกั บ กิ จ กรรมการประกั น คุ ณ ภาพ เพี่ อ ผลั ก ดั น ให้ ค ณะมี ผ ลการ
ดําเนินงานที่แข่งขันได้กับคณะอื่นๆและสถาบันอื่นๆ
3. สิ่งที่จะนําไปปรับใช้กับงาน
- การจัดทําสูจิบัตรคณะฯ ในวันสถาปนาคณะเป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานในแต่ละปีว่าคณะฯ
ทําอะไร ที่ไหน อย่างไร เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพ
- เสนอผู้บริหารในเรื่องควรมีคณะกรรมการการทํางานในด้านต่างๆเพื่อระดมความคิด
- แนวทางในการทํางานวิจัย
- เป็นส่วนหนึ่งในการทํางานประกันคุณภาพด้วยความตั้งใจเพื่อคณะและมหาวิทยาลัย
- นํานโยบายต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ไปปรับหรือนําไปใช้ให้เข้ากับคณะตัวเอง
- ได้รับแรงบันดาลใจในการทํางาน ในการตั้งเป้าในการทํางาน
- นํารูปแบบการสืบค้น การจัดทํา SAR ดูรายละเอียดทุกขั้นตอน ทุกระดับ เก็บรวบรวมข้อมูล เป็นจํานวน
นับจัดส่งข้อมูล แชร์ข้อมูลด้วยกันทั้งคณะ โดยการสร้างเว็บไซต์เผยแพร่ในระบบ Internet
73

- รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย หรือบทความทางวิชาการ
- โครงการด้านการวิจัย นําไปประยุกต์ใช้/พัฒนาใช้กับหน่วยงาน
- เกณฑ์การกําหนดเพื่อให้บุคลากรทํางานวิจัยมากขึ้น
- การจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นๆที่คณะฯยังไม่เคยจัดเก็บมาเป็นหลักฐาน
- การจัดเก็บเอกสาร/หลักฐาน
- แนวคิด อิคคิว ซัง
- แนวคิด 4+1 (นโยบายวิจัย)
- นโยบายต่างๆที่คณะวิทยาศาสตร์พยายามผลักดันให้คณาจารย์และบุคลากรวิจัย ผลิตงานวิจัยเพื่อเผล
แพร่ในระดับนานาชาติ
- เป้าหมายในการทํางาน ทั้งต่อหน่วยงานและส่วนตัว ได้แรงกระตุ้นมากๆ
- การจัดระบบ/รูปแบบ ให้เห็นเป็นรูปธรรม
- การเผยแพร่ผลงานต่างๆของคณะฯ ผ่านเว็บไซต์
- กําลังใจแรงบันดาลใจ ความร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคี เพื่อสิ่งที่พุ่งชน (แต่บางทีพุ่งอยู่คนเดียวก็ไปไม่
รอดเหมือนกันค่ะ ไฟมอดหลายครั้งหลายหน แต่วันนี้ท่านคณบดีทําให้ไฟโชติช่วงอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ)
- การคิดแบบ backward
- การกําหนดนโยบายด้านการวิจัย ที่เป็นรูปธรรม โดยประยุกต์กับแนวคิดที่ได้จากการศึกษาดูงาน
- ความมุ่งมั่นเพื่อผลักดันตัวเองและองค์กรเดินไปยังจุดหมาย
- นําปรับใช้กับงานการเรียนการสอนและการเรียนรู้ต่างๆได้
- การตั้งคําถามย้อนกลับ จะนําไปใช้กับสาขาและการทําสิ่งที่ได้จากการตกผลึก
4. ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานกรณีศึกษา
- ควรเยี่ยมชม Lab ด้านวิจัยเพียงห้องเดียว
- รู้สึกว่าดีอยู่แล้ว
- ควรให้เวลากับการดูหลักฐาน ตามที่ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจแต่ละองค์ประกอบเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติงาน
ได้จริง
- เอกสารที่ รศ.พิณทิพย์ กรรณสูตร นําเสนอ ควรเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการทํางานประกันคุณภาพ
- เยี่ยมชมห้องแลบ 2-3 ห้องก็เพียงพอ
- เป็นหน่วยงานที่มีพลังและมีแรงผลักดันสู้เป้าหมายโดยสําเร็จ
- เป็นคณะที่ค่อนข้างใหญ่ มีศักยภาพในการฝึกอบรม/โครงการต่างๆ ที่สามารถเอื้อต่อคณะ/หน่วยงาน
เล็กๆได้
- ขอให้มีแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือชั้นสูง ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว
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- อยากให้แชร์เรื่องปัญหาและอุปสรรคบางอย่างที่พบและผ่านมา เพื่อจะได้เป็นประสบการณ์และแนวทาง
ให้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไป
- ควรมีการเยี่ยมบ้านคุณภาพในคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ด้วย

กรณีศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. สิ่งที่ประทับใจในการศึกษาดูงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์
- การต้อนรับที่ดีของผู้บริหารและบุคลากร ยิ้มแย้มแจ่มใส ยินดีให้บริการและพร้อมที่จะนําเสนอแนว
ปฏิบัติที่ดีแก่ผู้เข้าร่วม
- วิธีการนําเสนอของผู้บรรยายน่าสนใจและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
- ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยรองรับการทํางานของหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดี
- การประกันคุณภาพภายในของคณะสัตวแพทย์ ซึ่งช่วยกระตุ้นการทํางาน(ประกันคุณภาพ)ของภาควิชา
ให้มีความกระตือรือร้นล้น บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือกันจนทําให้งานออกมาสําเร็จและมีคุณภาพ
- การนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในระบบการทํางาน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน พร้อมทั้งสามารถ
ตอบสนองกับระบบประกันคุณภาพได้อย่างดี
- ความพร้อมเพรียงของบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงเจ้าหน้าที่ และแสดงความเต็มใจในการให้ข้อแนะนํา
และระบบการบริ ห ารงานของคณะมี ค วามทั น สมั ย และสามารถใช้ ง านได้ จริ ง อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ว ยในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับได้ ควรนําเป็นแบบอย่าง และมหาวิทยาลัยควรนํามาใช้ทั้งมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย
- การทํางานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ทํางานเป็นระบบ มีแผน และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
- ทํางานเป็นทีม และการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการทํางานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ความพร้อมและการต้อนรับเป็นอย่างดีของผู้บริหารและบุคลากรของคณะ
- การใช้ระบบที่ทันสมัยง่ายต่อการปฏิบัติงาน ลดเวลาการทํางานเพื่อสามารถสร้างสรรค์งานใหม่ๆได้
- สถานที่ห้องบรรยายสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
- มีสิ่งที่แสดงความเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์ เช่น หอประวัติ ทําให้หน่วยงานภาคภูมิใจ
- ประทับใจทุกอย่างเห็นถึงความร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่/บุคลากรทุกท่าน ที่จะพัฒนาองค์กร พร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
- ระบบของสํานักมีการพัฒนาเป็นจํานวนมาก และสามารถนํามาปรับใช้กับหน่วยงานต่างๆ
- มีระบบที่น่าสนใจ มีบุคลากรที่มีความคิดไปในแนวทางเดียวกัน
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- ได้แนวทางในการไปพัฒนางานตนเองปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- ประทับใจผลงาน แนวปฏิบัติที่ดีของสํานักงานเลขานุการมาก เนื่องจากส่วนใหญ่จะเป็นผลงานของคณะ
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และก้าวหน้า ทําให้คณะเจริญและมีคุณภาพ
- ประทับใจในการใช้ระบบ IT และเทคนิคที่ทันสมัยในการดําเนินงานของคณะ และการร่วมแรงร่วมใจของ
บุคลากรในการผลักดันและดําเนินงานอย่างดีเยี่ยม
2. สิ่งที่ได้เรียนรู้หรือแนวปฏิบัติที่ดีของคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องกับงานที่ทํา)
- การนําระบบการประกันคุณภาพมาใช้กับการบริหารจัดการ
- บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
- e-office ทุกคนภายในหน่วยงานได้รับรู้ข่าวสารพร้อมกันและสามารถโต้ตอบสื่อสารกันอย่างรวดเร็วและ
ระบบ FIS เป็นระบบที่ดีหากหน่วยงานสามารถนําไปใช้ได้จะดีเป็นอย่างยิ่ง
- ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการต่างๆ เป็นการทํางานที่ลดขั้นตอน ประหยัดเวลาและทรัพยากร
- ระบบกลไกการประกันคุณภาพ (การเก็บข้อมูลหลักฐานต่างๆ)
- ระบบการบริหารจัดการที่ดีและสร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาและดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทําให้ได้เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากการนําระบบสารสนเทศมาใช้ในหน่วยงานซึ่งช่วยลดภาระงานหลายๆ
ด้าน รวมทั้งยังทําให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
- เนื่องจากระบบ i-cash ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินและภาระงาน ทั้งยังมีความคล่องตัวมากขึ้น
- ความก้ า วล้ํ า ในการทํ า งาน การไม่ ห ยุ ด ที่ จ ะพั ฒ นาหาแนวทางหรื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านที่ ดี ห รื อ มี
ประสิทธิภาพมาใช้ในการทํางาน และการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและน่าประทับใจ
- การนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงานในภาพรวมอย่าต่อเนื่อง
- มีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์และติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการดําเนินงาน
- ทําให้งานรวดเร็วบริการทันใจ
- การจัดระบบในการได้มาซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่มีความเคลื่อนไหวภายในคณะ
- การบริหารทางด้านกรรมการ เพื่อมอบหมายภาระหน้าที่ (ตามองค์ประกอบของประกันคุณภาพ)
- บุคลากรมีความสามัคคีพร้อมสนับสนุนองค์กร สามารถปรับตัวเพื่อการพัฒนาตนเอง ยอมรับกับการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ยอมรับระบบใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในการทํางาน และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
- เรียนรู้ทีม work
การทํางานต้อนรับของทีม สํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นทีมที่
เข้มแข็งมาก น่าสนใจในการเรียนรู้การบริหารงานของ สํานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์
- มีระบบ electronic i-cash จะนําไปศึกษาและพัฒนาให้กับหน่วยงาน
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- ความมุ่งมั่น และการประมวลปัญหา/วิเคราะห์ปัญหา แล้วแก้ไขพัฒนาจนสามารถทําให้ดําเนินงานได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว
3. สิ่งที่จะนําไปปรับใช้กับงาน
- นัดประชุมโดยใช้ SMS เป็นช่องทางในการสื่อสาร
- วิธีป้องกันความเสี่ยงจากการทํางาน
- ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศของหน่วยงานให้ดีกว่าที่เป็น ปัจจุบันสามารถรองรับการทํางานของหน่วยงาน
ต่างๆภายในได้
- การนําข้อมูลต่างๆขึ้นระบบโปรแกรมหรือ Internet เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล
และเรียกดูข้อมูลเฉพาะที่ต้องการได้
- ระบบต่างๆทั้งระบบมีประโยชน์โดยเฉพาะ e-office มีความน่าสนใจและคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการในสํานักงานได้มากที่สุด
- การนําระบบสารสนเทศมาช่วยในการทํางานมากขึ้น โดยเฉพาะระบบงานต่างๆตัวอย่างคณะสัตวแพทย์
ซึ่งเป็น best practice ทําให้การทํางานสะดวกรวดเร็วมีคุณภาพ
- ระบบการทํางานต่างๆทั้ง FIS, E-office, i-cash, SMS เป็นระบบปฏิบัติการที่น่าสนใจและจะนําไปปรับ
ใช้กับหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
- ทุกระบบสามารถใช้ได้ ถ้าผู้บริหารอนุมัติ
- แนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล (งานวิจัย ผลงาน/รางวัล ฯลฯ)
- ระบบการบริหารจัดการ ทั้งการบริหารงานและทรัพยากรบุคคล
- ความเป็นผู้นํา มีวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารทุกระดับ
- การพัฒนาระบบการทํางานและพัฒนาบุคคล
- จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและสามารถนําเสนอได้รวดเร็ว มีการเชื่อมโยงข้อมูล
- การผลักดันให้คณะ มีแบบ e-office /ใช้ e-office กับงานเพื่อลด paper
- การใช้ระบบ IT เพื่อการจัดการข้อมูลและดําเนินงานในด้านต่างๆ
- สแกนนิ้ว
4. ข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานกรณีศึกษา
- การฝึกปฏิบัติในระบบต่างๆโดยอาจจัดเป็นกลุ่มเล็กๆเพื่อให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง เนื่องจากทุกระบบต้อง
ผ่าย internet ถ้ามีจํานวนมากส่งผลให้การฝึกปฏิบัติไม่ได้ ซึ่งผลการดูงานก็จะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
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- ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดโครงการเป็น 2 วัน เพราะข้อมูลเยอะแต่เวลา 1 วัน มันจํากัดเกินไป ทําให้
เกิดความเข้าใจแบบไม่ค่อยกระจ่าง และคิดข้อซักถามไม่ทันเพราะยังไม่เข้าใจสิ่งที่วิทยากรอธิบายเท่าที่ควร
- เป็นกําลังใจในการทํางานเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้มากขึ้น ร่วมแบ่งปันให้กับคณะอื่นๆต่อไป
- อยากทราบรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนมากกว่านี้
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555
จากการประเมินผลข้อมูลแบบประเมินโครงการฯ พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 41 คน มีผู้ตอบ
แบบประเมินฯ จํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 87.80 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.24 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.51 อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 1 จําแนกเพศของผู้กรอกแบบประเมิน
เพศ
ชาย
จํานวน
11
ร้อยละ
30.6

หญิง
25
69.4

รวม
36
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 69.4 ส่วน
เพศชายมีจํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6
ตารางที่ 2 อายุการทํางานของผู้กรอกแบบประเมิน
อายุงาน
1-5 ปี
6-10 ปี
จํานวน
16
14
ร้อยละ
44.4
38.9

11-15 ปี
4
11.1

16 ปีขึ้นไป
2
5.6

รวม
36
100

จากตารางที่ 2 พบว่า อายุการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี จํานวน
16 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9
ตารางที่ 3 จําแนกหน่วยงานสังกัดของผู้กรอกแบบประเมิน
สังกัด
คณะวิชา
หน่วยงานสนับสนุน
จํานวน
13
14
ร้อยละ
36.1
38.9

ไม่ระบุ
9
25.0

รวม
36
100

จากตารางที่ 3 พบว่า หน่วยงานสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากหน่วยงานสนับสนุน จํานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 38.9 ส่วนคณะวิชา มีจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1
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ตารางที่ 4 จําแนกวิทยาเขตที่สังกัดของผู้กรอกแบบประเมิน
สังกัด
บางเขน กําแพงแสน
ศรีราชา
จํานวน
11
6
2
ร้อยละ
30.6
16.7
5.6

สกลนคร
5
13.9

ไม่ระบุ
12
33.3

รวม
36
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ค่อยระบุวิทยาเขตที่สังกัดของตนเอง มาจากวิทยาเขตบางเขน
มากสุด จํานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 รองลงมาคือวิทยาเขตกําแพงแสน มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7
ตารางที่ 5 ตําแหน่งทางบริหารของผู้กรอกแบบประเมิน
สังกัด
รองคณบดี /
ผู้ช่วย
หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน ประสบการณ์
รอง
คณบดี / ภาควิชา /
ด้านงาน
ผู้อํานวยการ
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ประกัน
ผู้อํานวยการ ฝ่าย /
คุณภาพ
สํานัก/
สถานี/
สถาบัน/กอง งาน /
เลขานุการ
จํานวน
1
1
3
26
1
ร้อยละ
2.8
2.8
8.3
72.2
2.8

ไม่ระบุ

รวม

4
11.1

36
100

จากตารางที่ 5 พบว่า ตําแหน่งทางบริหารของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 26
คน คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือหัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/สถานี/สํานักงานเลขานุการ มีจํานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 8.3
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ
รายการ
ด้านคุณภาพของเนื้อหา
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นมา และพัฒนาการของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์

5

ผลการประเมิน
4
3
2

19
14
3
(52.8) (38.9) (8.3)

ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

4.17
4.44

0.652

มาก
มาก

4.28

0.779

มาก

1

0
(0.0)

0
(0.0)

16
15
4
1
(44.4) (41.7) (11.1) (2.8)

0
(0.0)
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S.D.

ผลการประเมิน
5
4
3
2
3. ได้รับความรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 21
12
3
0
ที่ดี เรื่อง “การพัฒนาสู่องค์กร
(58.3) (33.3) (8.3) (0.0)
นวัตกรรม”
4. สามารถนําความรู้
5
21
7
3
กระบวนการดําเนินงานระบบ
(13.9) (58.3) (17.4) (8.3)
ประกันคุณภาพภายในที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้กับการทํางานด้าน
ประกันคุณภาพของตนเองและ
หน่วยงานได้
5. สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีมา
5
20
9
2
ประยุกต์ใช้กับการทํางานของ
(13.9) (55.6) (25.0) (5.6)
ตนเองและหน่วยงานได้
6. เนื้อหาในเอกสารที่จัดเตรียมมี
8
21
6
1
รายละเอียดชัดเจน
(22.2) (58.3) (16.7) (2.8)
16
13
7
0
7. การถ่ายทอดเนื้อหาในการ
(44.4) (36.1) (19.4) (0.0)
นําเสนอของวิทยากร
7.1 ระบบประกันคุณภาพของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
19
13
4
0
7.2 แนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน
(52.8) (36.1) (11.1) (0.0)
เรื่อง “การพัฒนาสู่องค์กร
นวัตกรรม”
8. ท่านได้รับประโยชน์จากการ
14
15
7
0
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม
(38.9) (41.7) (19.4) (0.0)
ของหน่วยงาน
9. โครงการฯ นี้ ตรงกับความ
9
20
7
0
คาดหวังที่ท่านตั้งไว้
(25.0) (55.6) (19.4) (0.0)
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
10. ความเหมาะสมของช่องทาง
15
15
6
0
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
(41.7) (41.7) (16.7) (0.0)
โครงการฯ
11. ความเหมาะสมของช่วงเวลา 12
18
5
1
การเข้าร่วมโครงการฯ
(33.3) (50.0) (13.9) (2.8)
12. ความเหมาะสมของจํานวน
14
17
5
0
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
(38.9) (47.2) (13.9) (0.0)
13. ความเหมาะสมของ
13
19
4
0
กําหนดการ
(36.1) (52.8) (11.1) (0.0)
14. ความสะดวกรวดเร็วในการ
13
21
2
0
รายการ
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ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

4.50

0.655

มาก

0
(0.0)

3.78

0.797

มาก

0
(0.0)

3.78

0.760

มาก

0
(0.0)
0
(0.0)

4.00

0.717

มาก

4.25

0.770

มาก

0
(0.0)

4.42

0.692

มาก

0
(0.0)

4.19

0.749

มาก

0
(0.0)

4.06

0.674

มาก

4.24
4.25

0.732

มาก
มาก

4.14

0.762

มาก

4.25

0.692

มาก

4.25

0.649

มาก

4.31

0.577

มาก

1
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0

รายการ

ผลการประเมิน
5
4
3
2
(36.1) (58.3) (5.6) (0.0)
15
14
7
0
(41.7) (38.9) (19.4) (0.0)

ลงทะเบียน
15. เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจใน
การเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
16. ความเหมาะสมของสถานที่ใน 18
13
5
การจัดโครงการ
(50.0) (36.1) (13.9)
17. ความเหมาะสมของสื่อและ
19
15
2
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดโครงการ (52.8) (41.7) (5.6)
18. ความเหมาะสมของอาหารว่าง 19
13
3
และอาหารกลางวัน
(52.8) (36.1) (8.3)
19. ผลการประเมินในภาพรวม
18
15
3
(50.0) (41.7) (8.3)
ภาพรวม

0
(0.0)
0
(0.0)
1
(2.8)
0
(0.0)

1
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

4.22

0.760

มาก

4.41
4.36

0.723

มาก
มาก

4.47

0.723

มาก

4.39

0.609

มาก

4.42

0.649

มาก

4.24

0.51

มาก

มีค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจตามประเด็นหลักสรุปได้ ดังนี้
ด้านคุณภาพของเนื้อหา
4.17 อยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.24 อยู่ในระดับมาก
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
4.41 อยู่ในระดับมาก
ภาพรวมจากการประเมินฯ จากทั้ง 3 ด้าน 20 ประเด็นย่อย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.24 อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ 3. ได้รับความรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี
เรื่อง “การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม” มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก ซึ่งอยู่ในด้านคุณภาพของเนื้อหา ส่วน
ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุด คือ สามารถนําความรู้ กระบวนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทํางานด้านประกันคุณภาพของตนเองและหน่วยงานได้ และ สามารถนําแนว
ปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้กับการทํางานของตนเองและหน่วยงานได้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 เท่ากัน อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
อยู่ในด้านคุณภาพของเนื้อหา เช่นกัน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ไม่ควรจัดโครงการหลังจากวันหยุดยาว เนื่องจากหารถมา กทม. ยากมาก
2. อยากให้นําเสนอการจัดเก็บเอกสาร/เส้นทางของเอกสาร ของระบบประกันคุณภาพมากกว่าการเดินเยี่ยม
หน่วยงาน
3. สถานที่ดูดี แต่ผู้เข้าประชุมเดินออกไปข้างนอกเพื่อเข้าห้องน้ําไม่เหมาะ เพราะจะออกด้านไหนก็ต้องผ่าน
วิทยากรหรือจะฉายสไลด์ดูไม่เหมาะสม
4. การนําเสนอ Power point ตัวใหญ่ดี แต่จอต่ํา คนที่อยู่ข้างหลังจะมองตอนช่วงล่างจอไม่เห็น
5. ไม่มีความชัดเจนในเรื่องของกลไกหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับงานประกันเท่าที่ควร มีแต่การPresent
ผลงานต่างๆ แต่โดยรวมน่าชื่นชมทุกผลงาน
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6. การนําแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้กับงาน นํามาใช้ได้บางส่วน เช่น คําพูดที่ว่า เชื้อเชิญ สร้างความสนใจ
สร้างความกดดัน
7. เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของงานประกันคุณภาพของแต่ละวิทยาเขต ว่ามีโครงสร้างและ
กระบวนการทํางานอย่างไร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สอบถาม แนะนําให้กันและกัน เพื่อท่าผู้ดูแลโดยตรง
จะได้นําไปปรับใช้กับการทํางานด้านประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
8. กระบวนการส่วนใหญ่เป็นด้านของสิ่งประดิษฐ์/เกี่ยวกับนิสิต แต่หากเป็นหน่วยงานที่ไม่มีนิสิตเกี่ยวข้อง
ค่อนข้างมองภาพยาก แต่หากมองถึงบางอย่าง/บางกระบวนการแล้ว พบว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก
9. ควรจัดทํา Hand show แต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจตามบริบทของหน่วยงานมากกว่าที่จะ
บรรยายรวม และคนเข้าร่วมจํากัดแบบนี้
กิจกรรมที่ต้องการให้สนับสนุนประกันคุณภาพจัดในครั้งต่อไป
1. workshop เกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจกับตัวบ่งชี้ สมศ.
2. workshop ผู้ตรวจประเมินของ สกอ.
3. หลักสูตรอบรมผู้ทํางานด้านประกันคุณภาพมือใหม่ จัดสําหรับบุคลากรทีเ่ ข้ามาทํางานประกันใหม่ เพื่อให้
เข้าใจภาพรวมของการทํางาน สรร้างความเข้าใจในตัวบ่งชี้และวัตถุประสงค์ของการทํางานประกันคุณภาพ
เป็นต้น
4. ต้องการให้จัดอบรมการทําประกันคุณภาพเชิงปฏิบัติงาน โดยจัดทําประกันเฉพาะทาง เช่น ด้านการเงิน
ด้านงานบุคคล โดยให้บุคลากรที่อยู่ในสายงานเดียวกันมาอบรมด้วยกัน แล้วมีการปฏิบัติด้วย เพื่อการ
บรรลุผลการปฏิบัติงานและการประกันคุณภาพ
5. ดูระบบจองรถ, ห้องประชุม
6. ความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพเบื้องต้น
7. เทคนิคการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
8. จัดลําดับผลงานประกันคุณภาพ โดยแบ่งเป็นระดับคณะ สถาบัน สํานัก
9. จัดอบรมเรื่องการเขียนและการปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ โดยแยกอบรมแบบคณะ สถาบัน สํานัก
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555
จากการประเมินผลข้อมูลแบบประเมินโครงการฯ พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 41 คน มีผู้ตอบ
แบบประเมินฯ จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 80.45 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.15 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50 อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 1 จําแนกเพศของผู้กรอกแบบประเมิน
เพศ
ชาย
จํานวน
8
ร้อยละ
24.2

หญิง
25
75.8

รวม
33
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 ส่วน
เพศชายมีจํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2
ตารางที่ 2 อายุการทํางานของผู้กรอกแบบประเมิน
อายุงาน
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
จํานวน
13
11
4
ร้อยละ
39.4
33.3
12.1

16 ปีขึ้นไป
4
12.1

ไม่ระบุ
1
3.0

รวม
33
100

จากตารางที่ 2 พบว่า อายุการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี จํานวน
39.4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี จํานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3
ตารางที่ 3 จําแนกหน่วยงานสังกัดของผู้กรอกแบบประเมิน
สังกัด
คณะวิชา
หน่วยงานสนับสนุน
จํานวน
18
4
ร้อยละ
54.5
12.1

ไม่ระบุ
11
33.3

รวม
33
100

จากตารางที่ 3 พบว่า หน่วยงานสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากคณะวิชา จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.9 ส่วนหน่วยงานสนับสนุน มีจํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1
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ตารางที่ 4 จําแนกวิทยาเขตที่สังกัดของผู้กรอกแบบประเมิน
สังกัด
บางเขน กําแพงแสน
ศรีราชา
จํานวน
4
6
6
ร้อยละ
12.1
18.2
18.2

สกลนคร
5
15.1

ไม่ระบุ
12
36.4

รวม
33
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ค่ อยระบุวิทยาเขตที่สั งกัดของตนเอง มาจากวิทยาเขต
กําแพงแสนและศรีราชามากสุด จํานวน 6 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 18.2 รองลงมาคือวิทยาเขตสกลนคร มีจํานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.1
ตารางที่ 5 ตําแหน่งทางบริหารของผู้กรอกแบบประเมิน
สังกัด
รองคณบดี /
ผู้ช่วย
หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน ประสบการณ์
รอง
คณบดี / ภาควิชา /
ด้านงาน
ผู้อํานวยการ
ผู้ช่วย
หัวหน้า
ประกัน
ผู้อํานวยการ ฝ่าย /
คุณภาพ
สํานัก/
สถานี/
สถาบัน/กอง งาน /
เลขานุการ
จํานวน
1
2
3
24
3
ร้อยละ
3.0
6.1
9.1
72.7
9.1

ไม่ระบุ

รวม

0
0.0

33
100

จากตารางที่ 5 พบว่า ตําแหน่งทางบริหารของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 24
คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมาคือหัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/สถานี/สํานักงานเลขานุการ มีจํานวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.1
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ
รายการ
ด้านคุณภาพของเนื้อหา
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับความเป็นมา และ
พัฒนาการของคณะ
วิทยาศาสตร์
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานระบบประกัน

5

ผลการประเมิน
4
3
2

ค่าเฉลี่ย

ความหมาย

3.98
4.03

0.684

มาก
มาก

4.15

0.619

มาก

1

8
18
7
0
(24.2) (54.5) (21.2) (0.0)

0
(0.0)

9
20
4
0
(27.3) (60.6) (12.1) (0.0)

0
(0.0)
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S.D.

รายการ

5

คุณภาพภายในของคณะ
วิทยาศาสตร์
3. ได้รับความรู้ เกี่ยวกับแนว
13
ปฏิบัติที่ดี เรื่อง “องค์ประกอบที่ (39.4)
4 ด้านการวิจัย”
4. สามารถนําความรู้
7
กระบวนการดําเนินงานระบบ (21.2)
ประกันคุณภาพภายในที่ได้
รับมาประยุกต์ใช้กับการทํางาน
ด้านประกันคุณภาพของตนเอง
และหน่วยงานได้
5. สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีมา
5
ประยุกต์ใช้กับการทํางานของ (15.2)
ตนเองและหน่วยงานได้
6. เนื้อหาในเอกสารที่จัดเตรียม
5
มีรายละเอียดชัดเจน
(15.2)
7. การถ่ายทอดเนื้อหาในการ
9
นําเสนอของวิทยากร
(27.3)
7.1 ระบบประกันคุณภาพของ
คณะวิทยาศาสตร์
10
7.2 แนวปฏิบัติที่ดีของ
ผลงาน เรื่อง “องค์ประกอบที่ 4 (30.3)
ด้านการวิจัย”
8. ท่านได้รับประโยชน์จากการ
7
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม (21.2)
ของหน่วยงาน
9. โครงการฯ นี้ ตรงกับความ
3
คาดหวังที่ท่านตั้งไว้
(9.1)
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
10. ความเหมาะสมของ
13
ช่องทางการเผยแพร่
(39.4)
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
11. ความเหมาะสมของ
12
ช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ (36.4)
12. ความเหมาะสมของจํานวน 13
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
(39.4)
13. ความเหมาะสมของ
13

ผลการประเมิน
4
3
2

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

1

11
9
0
(33.3) (27.3) (0.0)

0
(0.0)

4.12

0.820

มาก

17
9
0
(51.5) (27.3) (0.0)

0
(0.0)

3.94

0.704

มาก

21
5
1
(63.6) (15.2) (3.0)

1
(3.0)

3.85

0.834

มาก

18
8
2
(54.5) (24.2) (6.1)
17
6
1
(51.5) (18.2) (3.0)

0
(0.0)
0
(0.0)

3.79

0.781

มาก

4.03

0.770

มาก

17
6
0
(51.5) (18.2) (0.0)

0
(0.0)

4.12

0.696

มาก

2
2
(66.7) (6.1)

2
(6.1)

0
(0.0)

4.03

0.728

มาก

23
4
1
(69.7) (12.1) (3.0)

2
(6.1)

3.73

0.911

มาก

4.29
4.24

0.708

มาก
มาก

4.18

0.727

มาก

4.30

0.637

มาก

4.21

0.740

มาก

15
5
0
(45.5) (15.2) (0.0)

0
(0.0)

15
6
0
(45.5) (18.2) (0.0)
17
3
0
(51.5) (9.1) (0.0)
14
6
0

0
(0.0)
0
(0.0)
0
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ผลการประเมิน
5
4
3
2
กําหนดการ
(39.4) (42.4) (18.2) (0.0)
14. ความสะดวกรวดเร็วในการ 18
13
2
0
ลงทะเบียน
(54.5) (39.4) (6.1) (0.0)
15. เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจ
16
13
3
1
ในการเข้าร่วมโครงการเป็น
(48.5) (39.4) (9.1) (3.0)
อย่างดี
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
16. ความเหมาะสมของสถานที่ 18
14
1
0
ในการจัดโครงการ
(54.5) (42.4) (3.0) (0.0)
17. ความเหมาะสมของสื่อและ 19
12
2
0
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัด
(57.6) (36.4) (6.1) (0.0)
โครงการ
18. ความเหมาะสมของอาหาร
13
15
5
0
ว่าง และอาหารกลางวัน
(39.4) (45.5) (15.2) (0.0)
19. ผลการประเมินในภาพรวม
12
17
3
1
(36.4) (51.5) (9.1) (3.0)
ภาพรวม
รายการ

1
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

4.48

0.619

มาก

4.33

0.777

มาก

4.37
4.52

0.566

มาก
มากที่สุด

4.52

0.619

มากที่สุด

4.24

0.708

มาก

4.21

0.740

มาก

4.15

0.504

มาก

มีค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจตามประเด็นหลักสรุปได้ ดังนี้
ด้านคุณภาพของเนื้อหา
3.98 อยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.29 อยู่ในระดับมาก
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
4.37 อยู่ในระดับมาก
ภาพรวมจากการประเมินฯ จากทั้ง 3 ด้าน 20 ประเด็นย่อย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.15 อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัด
โครงการ และ ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดโครงการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.52 เท่ากัน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งอยู่ในด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ส่วนประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อยสุด คือ โครงการฯ
ตรงกับความคาดหวังที่ท่านตั้งไว้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.73 อยู่ในระดับมาก ซึ่งอยู่ในด้านคุณภาพของเนื้อหา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้กับการทํางานของสาขาวิชาและหน่วยงานได้
2. ควรจัดเยี่ยมบ้านในประเด็น แนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน เรื่อง “องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย” กับคณะ
วิชากับสาขาทางสังคมศาสตร์บ้าง
3. อยากได้เล่มสูจิบัติ วันสถาปนาของคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อนําไปเป็นตัวอย่างในการรวบรวมข้อมูลและ
นําไปใช้ประกอบการตรวจประกันคุณภาพครั้งต่อไป
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4. สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน ในเรื่องความมุ่งมั่น ความสามัคคี ในเรื่องความร่วม
แรงร่วมใจของทุกคน
5. วิทยากร(คณบดี) ให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีมาก
6. จุดแข็งของคณะที่เป็นกรณีศึกษา ส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่ผู้บริหารกําหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมการผลิตงานวิจัย
ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ บางครั้งก็ไม่สามารถนําไปผลักดันเพื่อกําหนดใช้ในคณะ
ของตนเองได้
7. ต้องการความรู้องค์ประกอบอื่นที่ตนรับผิดชอบ นอกเหนือด้านวิจัย
8. คิดว่าจะมาดูระบบงานประกันฯ องค์ประกอบและมีการซักถามเกี่ยวกับการเก็บหลักฐาน
9. ความเหมาะสมของของช่องทางการเผยแพร่ ไม่ทราบว่าการดูงานในแต่ละที่จะเน้นเพียงองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่ง
10. กรรมการที่มาตรวจสอบแต่ละชุดมีมาตรฐานไม่เหมือนกัน และเน้น สกอ. มากกว่าคู่มือของมหาวิทยาลัย
ซึ่งผู้ปฏิบัติเน้นปฏิบัติตามคู่มือของมหาวิทยาลัย
11. เห็นด้วยกับการที่ให้มีการประเมินและแสดงความคิดเน้นเกี่ยวกับกรรมการที่มาตรวจประกัน
กิจกรรมที่ต้องการให้สนับสนุนประกันคุณภาพจัดในครั้งต่อไป
1. ในการจัดโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพในแต่ละปี ควรจัดให้มีการเยี่ยมชมทั้งในหน่วยงานของคณะวิชาและ
หน่วยงานสนับสนุน
2. ควรจัดโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพในคณะวิชาด้านสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬาบ้าง โดยเฉพาะด้านองค์ประกอบ ด้านการวิจัย และการบริการวิชาการ
3. อยากจะให้จัดดูงานภายนอกมหาวิทยาลัยอีก ได้ความรู้ดีมาก
4. การส่งผลงานรางวัลคุณภาพ
5. การเยี่ยมชมหน่วยงานภายนอกควรประชาสัมพันธ์ให้วิทยาเขตต่างๆทราบโดยเร็ว เนื่องจากกว่าเรื่องจะถึง
วิทยาเขต จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการมักจะเต็มก่อนเสมอ ทําให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
6. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ตามรายองค์ประกอบอีกครั้งเช่นปีก่อน
7. อบรมผู้ประเมิน กรรมการการตรวจประเมิน
8. การดูงานเพื่อนําไปปฏิบัติ กระบวนการสร้างความเข้าใจ แนวทางการเก็บหลักฐาน การเขียน SAR
ประกอบหลักฐาน
9. การสร้างเครือข่ายแต่ละองค์ประกอบ
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ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ

กรณีศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555
จากการประเมินผลข้อมูลแบบประเมินโครงการฯ พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 51 คน มีผู้ตอบ
แบบประเมินฯ จํานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 74.51 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.42 อยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางที่ 1 จําแนกเพศของผู้กรอกแบบประเมิน
เพศ
ชาย
จํานวน
6
ร้อยละ
15.8

หญิง
32
84.2

รวม
38
100

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 84.2 ส่วน
เพศชายมีจํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8
ตารางที่ 2 อายุการทํางานของผู้กรอกแบบประเมิน
อายุงาน
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
จํานวน
19
10
4
ร้อยละ
50.0
26.3
34.2

16 ปีขึ้นไป
2
5.3

ไม่ระบุ
3
7.9

รวม
38
100

จากตารางที่ 2 พบว่า อายุการทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุงานระหว่าง 1-5 ปี จํานวน
19 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมามีอายุงานระหว่าง 6-10 ปี จํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3
ตารางที่ 3 จําแนกหน่วยงานสังกัดของผู้กรอกแบบประเมิน
สังกัด
คณะวิชา
หน่วยงานสนับสนุน
จํานวน
20
13
ร้อยละ
52.6
34.2

ไม่ระบุ
5
13.2

รวม
38
100

จากตารางที่ 3 พบว่า หน่วยงานสังกัดของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากคณะวิชา จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 52.6 ส่วนหน่วยงานสนับสนุน มีจํานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2
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ตารางที่ 4 จําแนกวิทยาเขตที่สังกัดของผู้กรอกแบบประเมิน
สังกัด
บางเขน กําแพงแสน
ศรีราชา
จํานวน
7
9
0
ร้อยละ
18.4
23.7
0.0

สกลนคร
1
2.6

ไม่ระบุ
21
55.3

รวม
38
100

จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ค่อยระบุวิทยาเขตที่สังกัดของตนเอง มาจากวิทยาเขตบางเขน
มากสุด จํานวน 7 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 18.4 รองลงมาคือวิทยาเขตกําแพงแสน มีจํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ
23.7
ตารางที่ 5 ตําแหน่งทางบริหารของผู้กรอกแบบประเมิน
สังกัด
รองคณบดี / ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า ผู้ปฏิบัติงาน ประสบการณ์
รอง
/ ผู้ช่วย ภาควิชา /
ด้านงาน
ผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการหัวหน้าฝ่าย
ประกัน
สํานัก/ / สถานี/
คุณภาพ
สถาบัน/กอง งาน /
เลขานุการ
จํานวน
1
0
5
28
4
ร้อยละ
2.6
0.0
13.2
73.7
10.5

ไม่ระบุ

รวม

0
0.0

38
100

จากตารางที่ 5 พบว่า ตําแหน่งทางบริหารของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 28
คน คิดเป็นร้อยละ 73.7 รองลงมาคือหัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/สถานี/สํานักงานเลขานุการ มีจํานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.2
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความหมายของการแสดงความคิดเห็นต่อ
โครงการ
รายการ

5

ผลการประเมิน
4
3
2

ด้านคุณภาพของเนื้อหา
1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
19
15
4
0
เกี่ยวกับความเป็นมา และ
(50.0) (39.5) (10.5) (0.0)
พัฒนาการของคณะสัตว
แพทยศาสตร์
2. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ
22
14
2
0
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
(57.9) (36.8) (5.3) (0.0)
ดําเนินงานระบบประกันคุณภาพ
ภายในของคณะสัตวแพทยศาสตร์
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ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

4.40
4.39

0.679

มาก
มาก

4.53

0.603

มากที่สุด

1
0
(0.0)

0
(0.0)

ผลการประเมิน
5
4
3
2
3. ได้รับความรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 23
11
4
0
ที่ดี ในเรื่อง
(60.5) (28.9) (10.5) (0.0)
3.1 การชําระเงินผ่านระบบ
electronic (i-cash)
3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
21
13
4
0
ประกันคุณภาพและบริหารงาน
(55.3) (34.3) (10.5) (0.0)
(FIS : Faculty information
System)
3.3 ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e- 22
12
4
0
office)
(57.9) (31.6) (10.5) (0.0)
3.4 ระบบบันทึกเวลามา-กลับ
20
11
6
1
ปฏิบัติงาน โดนการสแกนนิ้ว
(52.6) (28.9) (15.8) (2.6)
3.5 ระบบส่งข้อความเชิญประชุม 20
13
5
0
และแจ้งข้อมูลข่าวสาร
(52.6) (34.2) (13.2) (0.0)
4. สามารถนําความรู้
10
20
8
0
กระบวนการดําเนินงานระบบ
(26.3) (52.6) (21.1) (0.0)
ประกันคุณภาพภายในที่ได้รับมา
ประยุกต์ใช้กับการทํางานด้าน
ประกันคุณภาพของตนเองและ
หน่วยงานได้
5. สามารถนําแนวปฏิบัติที่ดีมา
12
21
4
1
ประยุกต์ใช้กับการทํางานของ
(31.6) (55.3) (10.5) (2.6)
ตนเองและหน่วยงานได้
6. เนื้อหาในเอกสารที่จัดเตรียมมี
12
24
2
0
รายละเอียดชัดเจน
(31.6) (63.2) (5.3) (0.0)
7. การถ่ายทอดเนื้อหาในการ
21
15
2
0
นําเสนอของวิทยากร
(55.3) (39.5) (5.3) (0.0)
7.1 ระบบประกันคุณภาพของ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
7.2 แนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน
24
11
3
0
เรื่อง “การชําระเงินผ่านระบบ
(63.2) (28.9) (7.9) (0.0)
electronic (i-cash)”
7.3 แนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน
23
14
1
0
เรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการ (60.5) (36.8) (2.6) (0.0)
ประกันคุณภาพและบริหารงาน
(FIS : Faculty information
System)”
รายการ
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ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

4.5

0.688

มาก

0
(0.0)

4.45

0.686

มาก

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

4.47

0.687

มาก

4.32

0.842

มาก

4.39

0.718

มาก

4.05

0.695

มาก

0
(0.0)

4.16

0.718

มาก

0
(0.0)
0
(0.0)

4.26

0.554

มาก

4.50

0.604

มาก

0
(0.0)

4.55

0.645

มากที่สุด

0
(0.0)

4.58

0.551

มากที่สุด

1
0
(0.0)

รายการ

ผลการประเมิน
5
4
3
2
24
13
1
0
(63.2) (34.2) (2.6) (0.0)

7.4 แนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน
เรื่อง “ระบบสํานักงานอัตโนมัติ
(e-office)”
7.5 แนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน
17
18
เรื่อง “ระบบบันทึกเวลามา-กลับ (44.7) (47.4)
ปฏิบัติงาน โดนการสแกนนิ้ว”
7.6 แนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน
19
17
เรื่อง “ระบบส่งข้อความเชิญ
(50.0) (44.7)
ประชุมและแจ้งข้อมูลข่าวสาร”
8. ท่านได้รับประโยชน์จากการ
21
17
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม
(55.3) (44.7)
ของหน่วยงาน
9. โครงการฯ นี้ ตรงกับความ
23
13
คาดหวังที่ท่านตั้งไว้
(60.5) (34.2)
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
10. ความเหมาะสมของช่องทางการ 16
19
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
(42.1) (50.0)
11. ความเหมาะสมของช่วงเวลา 16
19
การเข้าร่วมโครงการฯ
(42.1) (50.0)
12. ความเหมาะสมของจํานวน
15
21
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
(39.5) (55.3)
13. ความเหมาะสมของ
17
20
กําหนดการ
(44.7) (52.6)
14. ความสะดวกรวดเร็วในการ
22
16
ลงทะเบียน
(57.9) (42.1)
15. เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจใน 17
21
การเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี (44.7) (55.3)
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
16. ความเหมาะสมของสถานที่ใน 16
20
การจัดโครงการ
(42.1) (52.6)
17. ความเหมาะสมของสื่อและ
21
16
อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดโครงการ (55.3) (42.1)
18. ความเหมาะสมของอาหารว่าง 16
18
และอาหารกลางวัน
(42.1) (47.4)
19. ผลการประเมินในภาพรวม
20
18
(52.6) (47.4)
ภาพรวม

1
0
(0.0)

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ความหมาย

4.61

0.547

มากที่สุด

3
(7.9)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.37

0.633

มาก

2
(5.3)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.45

0.602

มาก

0
(0.0)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.55

0.504

มากที่สุด

2
(5.3)

0
(0.0)

0
(0.0)

4.55

0.602

มากที่สุด

4.40
4.34

0.627

มาก
มาก

4.29

0.802

มาก

4.34

0.582

มาก

4.42

0.552

มาก

4.58

0.500

มากที่สุด

4.45

0.504

มาก

4.43
4.37

0.589

มาก
มาก

4.53

0.557

มากที่สุด

4.32

0.662

มาก

4.53

0.506

มากที่สุด

4.42

0.504

มาก

3
(7.9)
2
(5.3)
2
(5.3)
1
(2.6)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

2
(5.3)
1
(2.6)
4
(10.5)
0
(0.0)
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0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

0
(0.0)
1
(2.6)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

มีค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจตามประเด็นหลักสรุปได้ ดังนี้
ด้านคุณภาพของเนื้อหา
4.40 อยู่ในระดับมาก
ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 4.40 อยู่ในระดับมาก
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก
4.43 อยู่ในระดับมาก
ภาพรวมจากการประเมินฯ จากทั้ง 3 ด้าน 28 ประเด็นย่อย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.42 อยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ การถ่ายทอดเนื้อหาในการนําเสนอ เรื่อง
แนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน เรื่อง “ระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office)” มีคะแนนเฉลี่ย 4.61 อยู่ในระดับมากที่สุด
ซึ่ ง อยู่ ใ นด้ า นคุ ณ ภาพของเนื้ อ หา ส่ ว นประเด็ น ที่ ไ ด้ ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจน้ อ ยสุ ด คื อ สามารถนํ า ความรู้
กระบวนการดําเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทํางานด้านประกันคุณภาพของ
ตนเองและหน่วยงานได้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.05 อยู่ในระดับมาก ซึ่งอยู่ในด้านคุณภาพของเนื้อหา เช่นกัน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ตรง นําไปปรับใช้พัฒนางานของ
หน่วยงานของตนเองได้
2. มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ น่ า จะสนั บ สนุ น กิ จ กรรมที่ ดี และนํ า ไปสานต่ อ ให้ เ ป็ น ระบบเดี ย วกั น ทั้ ง
มหาวิทยาลัย
3. ภาคบรรยายลงลึกเรื่องรายละเอียดน้อยเกินไป อาจเนื่องจากไม่มีเวลา
4. เห็นด้วยว่าให้มีการเยี่ยมบ้านที่คณะสัตวแพทย์ต่อไป เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีคุณภาพอย่างมาก ควรเป็น
ตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
5. การเหมาะสมของช่วงเวลา สั้นไปนิด และจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มใหญ่ไปหน่อย 20 คนกําลังดี แต่มี
หลายรอบ (แต่วิทยากรเหนื่อย)
6. เจ้าหน้าที่ต้อนรับดีมากๆ ถ้ามีการจัดโครงการก็อยากมาที่นี่อีก
7. อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหรือขออนุมัติ หลักการจัดทําระบบที่จะทําให้เกิดขึ้นจริงได้ ใน
องค์ประกอบอื่นๆ
8. อยากให้มีการจัดอบรม/สัมมนาเพื่อให้ความรู้หรือรายละเอียดในการจัดทําหรือคิดที่จะทําระบบการจัดการ
ข้อมูลต่างๆเหล่านี้
กิจกรรมที่ต้องการให้สนับสนุนประกันคุณภาพจัดในครั้งต่อไป
1. ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการประกันคุณภาพ
2. ไปเยี่ยมบ้านคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. เห็นด้วยกับการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ที่สัตวแพทย์หัวหิน
4. จัดอบรมการป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
5. จัดอบรมเพื่อผู้ตรวจประกันคุณภาพ
6. จัดอบรมเพื่อผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ
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7. วิธีการทําประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
8. KM ทางด้านการจัดทําประกันคุณภาพฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา QA ต่อไป
9. วิธีการถ่ายทอดความรู้การดําเนินงานให้เป็นไปตามระบบและกลไกประกันคุณภาพ (สําหรับให้ผู้รับผิดชอบ
ดูและงานประกันคุณภาพของหน่วยงานนําไปถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจใน
การดําเนินงานตามระบบกลไกประกันคุณภาพมากขึ้น)
10. เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการรายงานข้อมูลต้องอาศัยความร่วมมือของผู้รับผิดชอบในฝ่าย
งานต่างๆในหน่วยงาน อยากให้มีการปรับทัศนคติที่ดีในการดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพ คือ มีส่วนใน
การพัฒนาให้หน่วยงานดําเนินการไปในทิศทางที่ดี
11. จัด conference ประชุมทางไกล หรือจัดโครงการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทสต
ต่างๆแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทั่วถึงทุกวิทยาเขต ทั้งในระดับผู้ปฏิบัติงาน ถึงระดับ
ผู้บริหาร ให้รับทราบร่วมกันเพื่อนําไปสู่แนวทางการจัดทํา SAR ที่มีประสิทธิภาพ
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ภาคผนวก
 ภาคผนวกที่ 1
 ภาคผนวกที่ 2
 ภาคผนวกที่ 3

โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555
รายชื่อสมาชิกเครือข่ายโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี 2555
ภาพกิจกรรม
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ภาคผนวกที่ 1
โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๕
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่สํานักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๕ ประจําปี
๒๕๕๔ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ร่วมกันจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย จากการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ นั้น มีหน่วยงานที่มีกระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ประกันคุณภาพ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จํานวน ๑๓ ผลงาน ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จากผลงานรางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยมเพื่อเห็นการปฏิบัติงานจริง
และสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรด้านประกันคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพ จึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ “เยี่ยม
บ้านคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี ๒๕๕๕” โดยเลือกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพระดับดีเยี่ยม
จํานวน ๓ หน่วยงาน เพื่อขอเข้าศึกษาดูงาน กระบวนการปฏิบัติงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี จากหน่วยงานละ ๑ วัน รวม ๓ รุ่น
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ ได้มุมมองและประสบการณ์จริงในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพและแนว
ปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานต่างๆ นําไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานจาก
ประสบการณ์โดยตรง
๒.๒ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการฯ สามารถนํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
๓. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. เป้าหมายหลัก (จํานวน ๑๒๐ คน)
๔.๑ ผู้รับผิดชอบหรือปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพระดับคณะวิชา สํานัก สถาบัน หรือเทียบเท่า
จํานวน ๓ รุ่นๆ ละ ๓๕ คน รวมเป็น ๑๐๕ คน
๔.๒ ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพและบุคลากรงานตรวจสอบฯ จํานวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕ คน รวมเป็น ๑๕ คน
๕. ตัวชี้วัด
๕.๑ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมายที่กําหนด
๕.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจการจัดโครงการฯ มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑
๕.๓ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความคิดเห็นต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๔.๐๐
๖. สถานที่ (หน่วงานกรณีศึกษา)
๖.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากการส่งผลงาน “การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม”
๖.๒ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากการส่งผลงาน “องค์ประกอบที่ ๔ ด้านการวิจัย”
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๖.๓ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จากการส่งผลงาน “การชําระเงินผ่านระบบ
electronic (i-cash)” และ “ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารงาน (FIS: Faculty
Information System”
๗. วิธีการดําเนินการ
๗.๑ ผู้บริหารหน่วยงานกรณีศึกษาแนะนําระบบประกันคุณภาพ และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
พร้อมตอบข้อซักถาม
๗.๒ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เยี่ยมชมระบบประกันคุณภาพภายใน/การจัดเก็บเอกสาร/ห้องประกันคุณภาพ/
กิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน
๘. วัน เวลา (จํานวน ๓ วัน รุ่นละ ๑ วัน)
๘.๑ รุ่นที่ ๑ วันจันทร์ ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
๘.๒ รุ่นที่ ๒ วันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
๘.๓ รุ่นที่ ๓ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ กรณีศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
กําหนดการโดยย่อ (ของทั้ง ๓ หน่วยงาน)
เวลา ๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ลงทะเบียน
เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.
- ผู้บริหารหน่วยงานแนะนําระบบประกันคุณภาพ และแนวปฏิบัติที่ดี
ของผลงาน ที่ได้รับรางวัลคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซักถาม
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เยี่ยมชมระบบประกันคุณภาพ/การจัดเก็บเอกสาร/
ห้องประกันคุณภาพของหน่วยงาน และหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องระบุ
- ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซักถาม
* หมายเหตุ รายละเอียดของกําหนดการจริงจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทราบอีกครั้ง
๙. ค่าลงทะเบียน
ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ มีค่าลงทะเบียนท่านละ ๕๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าอาหารว่าง/กลางวัน
เอกสารประกอบการบรรยาย และค่าอํานวยความสะดวกของหน่วยงาน
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพระหว่าง
หน่วยงาน และสามารถนําข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน
๑๑. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และไม่สามารถเข้าร่วมได้เต็มเวลา
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๑๒. งบประมาณ
๑๒.๑ ค่าตอบแทนหน่วยงานที่เป็นกรณีศึกษา ๓ หน่วยงานๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๒.๒ ค่าอาหารกลางวัน และอาหารว่าง
- ค่าอาหารว่าง จํานวน ๓ รุ่นๆ ละ ๒ มื้อ (๔๐ บ. x ๔๐ คน x ๒ มื้อ x ๓ รุ่น) ๙,๖๐๐.๐๐ บาท
- ค่าอาหาร จํานวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑ มื้อ (๒๐๐ บ. x ๔๐ คน x ๑ มื้อ x ๓ รุ่น) ๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๒.๓ ค่าเอกสารประกอบโครงการฯ
๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๒.๔ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น
๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ
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ภาคผนวกที่ 2
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 รุ่นที่ 1
กรณีศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555
ลําดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ง

คณะเศรษฐศาสตร์
1
นางสาวอรวรรณ
ฟองแก้ว
2
นางสาววราภรณ์
ก.ศรีสุวรรณ
3
นางสาวสุพรรษา
วังศิริ
4
นายธนา
สมพรเสริม
5
นางสาวธนภร
จันทร์อําไพ
6
ดร.ธีรศักดิ์
ทรัพย์วโรบล
7
นางสาวจินตนา
บุญสุวรรณ
คณะมนุษยศาสตร์
8
นายธวัชชัย
ทะราศรี
สํานักงานอธิการบดี
9
นางสาวเมธิยา
กําลังยิ่ง
10
นางรัตมา
ใช้ไหวพริบ
11
นางสาวศิริขวัญ
สุรยิ ันต์
12
นางสาวพร้อมพรรณ
รอดสวัสดิ์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
13
ดร.วันเพ็ญ
มีสมญา
14
นายสุทธิศักดิ์
ทองคําดี
สํานักทะเบียนและประมวลผล
15
นางอโนชา
ชํานาญกิจ
16
นางสุทิสา
หวังพิทักษ์
17
นางสาวธนพร
มีโพธิ์
18
นางสาววิภา
กองเป็ง
19
นางสาวพรนภา
โรจนะวิจิตร
20
นายนพดล
บัวเผื่อน
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
21
นางสาวเสาวคนธ์
ต่วนเทศ
22
นางพัชริน
อุทัยสา
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
นางสาววนันยา
ฤทธิสิทธิ์
23
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
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ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิเทศสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
นักวิจัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บุคลากร
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
24
นายเกรียงไกร
พร้อมนฤฤทธิ์
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
25
นายอภิศักดิ์
อุ่มจันสา
26
นางสาวโอลักษณ์
เทียมภักดิ์
27
นางอรุณศรี
นิภานันท์
คณะเกษตร กําแพงแสน
28
นายประหยัด
ทิราวงศ์
29
นายภูมพงศ์
บุญแสน
30
ดร.วิราวรรณ
นุชนารถ
31
นางสาวจิดาภา
จิตรักษา
32
นางสาวสารภี
ตั้งเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
33
นางสาวชนาภา
อินจัน
สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน
34
นางอัญชรี
แสงพฤกษ์
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
35
นางสาวนพพร
เลิศประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
36
นางสาวชัชณี
กลั่นสอน
37
นางสาวปิยวรรณ
คล้ายคลึง
สํานักงานประกันคุณภาพ
นางสาววิไลรัตน์
วิริยะวิบูลย์กิจ
38
39
นางมุกดา
เกตุแก้ว
40
นายธเนศ
ดาวรุ่งโรจน์
41
นางสาวอรอุมา
แก้วมณีโชติ
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ตําแหน่ง
อาจารย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเกษตร
เจ้าหน้าที่บริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิจัย
นักวิชาการศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 รุ่นที่ 2
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตร์ วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
คณะเกษตร
1
นางสาวนภัสนันท์
สวัสดิ์มั่นคง
คณะประมง
2
นางสาววีรรัตน์
เหลืองทองวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
3
นางดารณี
ยงยืน
4
นางสาวพัชรี
วราศรัย
5
นางสาวปานทิพย์
พันธุ์เถาว์
คณะเศรษฐศาสตร์
6
นางสาวนิดา
แสนเศษ
7
นางสาววราภรณ์
ก.ศรีสุวรรณ
8
นางสาวสุพรรษา
วังศิริ
9
นายธนา
สมพรเสริม
10
นางสาวกชกร
ธรรมโอรส
11
นางสาวณัฐธิภา
เค็งสม
12
ดร.สัณหะ
เหมวนิช
คณะมนุษยศาสตร์
13
นางสาวพรทิพย์
สุขสองห้อง
14
นางสาวนพเก้า
สิรินธรานนท์
15
ดร.กิตติธน
ยงประพัฒน์
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
16
นางสาวเสาวคนธ์
ต่วนเทศ
17
นางพัชริน
อุทัยสา
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
18
นางสาววนันยา
ฤทธิสิทธิ์
19
ดร.นิธิรัชต์
สงวนเดือน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
20
นายเกรียงไกร
พร้อมนฤฤทธิ์
สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
21
นายอภิศักดิ์
อุ่มจันสา
22
นางสาวโอลักษณ์
เทียมภักดิ์
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ตําแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการประมง
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์
อาจารย์
นักวิทยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์
อาจารย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
คณะเกษตร กําแพงแสน
23
นายประหยัด
ทิราวงศ์
24
นายภูมพงศ์
บุญแสน
25
ผศ.ดร.อรประพันธ์
ส่งเสริม
26
นายธีระพงศ์
โทนุสิน
27
นายประชา
ตรีอินทอง
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
28
นายโสภณ
สระทองมา
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
29
นางสาววรารัตน์
ณรงค์วงศ์วัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
30
นางยุพิน
เสมอวงศ์
31
นางสาวจตุพร
เหรียญเจริญ
32
นางจิรดาวัลย์
จรุงธรรมโชติ
33
ผศ.ดร.สถาพร
เชื้อเพ็ง
34
ดร.เพ็ญสุดา
พันฤทธิ์ดํา
35
ดร.สุภัทร
พัฒน์วิชัยโชติ
36
นาวาเอก พีรพงศ์
วนิชานันท์
37
นางสาวเพ็ญพรรณ
ใช้ฮวดเจริญ
สํานักงานประกันคุณภาพ
38
นางสาววิไลรัตน์
วิริยะวิบูลย์กิจ
39
นางมุกดา
เกตุแก้ว
40
นายธเนศ
ดาวรุ่งโรจน์
41
นางสาวอรอุมา
แก้วมณีโชติ
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ตําแหน่ง
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการเกษตร
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บุคคล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้อํานวยการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิจัย
นักวิชาการศึกษา

ผู้เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2555 รุ่นที่ 3
กรณีศึกษา : คณะสัตวแพทยศาสตร์ วันพฤหัสบดีท่ี 9 สิงหาคม 2555
ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
คณะวิทยาศาสตร์
1
นางสาวอุษาวดี
แซ่หลี
2
นางสาวสุมาลี
เชาวลิต
3
นางบงกช
วัดเมือง
4
นายกฤษณะ
อ่วมทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
5
นางสาวชุติมา
เทพเฉลิม
6
นางสาวปานทิพย์
ช่างทอง
7
นางสาวกมลวรรณ
จันทร์เขียว
8
นางสาวอังคณา
สินชู
คณะศึกษาศาสตร์
9
นางสาววิภา
เสริฐสันติ
10
นางธีรดา
รุจิกัณหะ
11
นางจารุวรรณ
ภู่ช้าง
12
นางสาวสุพรรณี
ทองดี
13
นายสัมฤทธิ์
สมใจ
14
นางสาวระวีวรรณ
พ่วงวิจิตร
15
นางนลินี
วิริยะวัฒนะ
16
ผศ.ดร.ศศิธร
จ่างภากร
17
นางสาวธนวัลย์
ตั้งเสถียรวงศา
18
นางปาริชาติ
ปัญญาฤทธิ์
19
นางสาวยุพิน
วงษ์อุบล
คณะเศรษฐศาสตร์
20
นางสาวกันทิมา
จันทร์อําไพ
21
นางสาวขนิษฐา
พงษ์สุชาติ
22
นางศุภกานต์
ประยูรศักดิ์สกุล
คณะมนุษยศาสตร์
23
นางสาวรัศมี
เอี่ยมสระศรี
24
นางสาวผ่องอําไพ
คงเจริญ
25
นางสาวมิ่งขวัญ
ว่องสันตติวานิช
คณะบริหารธุรกิจ
26
นางอรรถวรรณ
เภกะนันทน์
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ตําแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้าสํานักงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
บุคลากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ลําดับ
ชื่อ - นามสกุล
27
นางสาวรังสิมาภรณ์
หนูน้อย
28
นางสาวอารีย์
สีแสงมุข
สํานักงานอธิการบดี
29
นางกิตญา
ศรีทองคํา
30
นางสาวหทัยชนก
อินถา
31
นางศิริจันทร์
แต้สกุล
32
นางนงนภัส
ขันทอง
33
นางคณิศร
สัจจะธีระกุล
34
นางสาวพูมิชาติ
เอียดแก้ว
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
35
นางสาวปทุมวดี
ศรีประทุมวงศ์
36
นายภานุวัฒน์
คัมภีราวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
37
นายพีระ
ลิ่วลม
คณะเกษตร กําแพงแสน
38
นายอรรถวุฒิ
พลายบุญ
39
นายประหยัด
ทิราวงศ์
40
นายภูมพงศ์
บุญแสน
สํานักงานวิทยาเขต กําแพงแสน
41
นางสาวนันทวัน
ใจเย็น
42
นางสาวอทิตยา
ศรีพรรณทอง
43
นางสาวจุฑารัตน์
แจ่มแสงงาม
44
นางสาวจรรยา
ธนชวกรณ์
สํานักหอสมุด กําแพงแสน
45
นางสาววิไล
สีดาจันทร์
สํานักงานประกันคุณภาพ
46
นางสาววิไลรัตน์
วิริยะวิบูลย์กิจ
47
นางมุกดา
เกตุแก้ว
48
นายธเนศ
ดาวรุ่งโรจน์
49
นางสาวอรอุมา
แก้วมณีโชติ
50
นางสาวเพชร์รัตน์
โชครุ่ง

104

ตําแหน่ง
นักวิจัย
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อาจารย์
อาจารย์
นักวิชาการเกษตร
อาจารย์
อาจารย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้อํานวยการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิจัย
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

ภาคผนวกที่ 3
ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์
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ภาพกิจกรรม รุ่นที่ 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์
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เอกสารวิชาการ
คณะบรรณาธิการ

15/2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ
นางมุกดา เกตุแก้ว
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ
งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
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