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คานา
ก ำ ร พั ฒ น ำ คุ ณ ภ ำ พ เ ป็ น ก ล ไ ก ส ำ คั ญ ใ น ก ำ ร ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ห น่ ว ย ง ำ น แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญและมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและ
เป็นกลไกนำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ สำมำรถแข่งขันกับ
ส ถ ำ บั น ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ทั่ ว โ ล ก แ ล ะ เ พื่ อ เ ป็ น ก ำ ร ย ก ย่ อ ง ห น่ ว ย ง ำ น แ ล ะ บุ ค ล ำ ก ร ข อ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่ดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพจนเป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนอื่นทั้ง
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นกำรสร้ำงองค์กรที่มีคุณค่ำ และสำมำรถดำเนินงำนให้บรรลุ
ตำมวิสัยทัศน์และเป้ำหมำยที่ตงั้ ไว้
กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเป็นกลไกหนึ่งในกำรขับเคลื่อน
กำรพัฒนำคุณภำพของหน่วยงำน ทั้งในลักษณะภำพรวมของหน่วยงำน พันธกิจของหน่วยงำน กำร
พัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เพื่อเป็นกำรยกย่อง
และเสริ มสร้ำงขวั ญก ำลั งใจให้ทุ ก หน่ วยงำนเกิ ดควำมมุ่ งมั่ นที่ จะปรั บปรุ งและพั ฒนำคุ ณภำพให้ มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น โดยได้ รวบรวมผลงำนที่มีคุณภำพ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ เคล็ดลับ หรือ
นวัตกรรมที่เกิดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนที่ได้รับรำงวัลคุณภำพ
สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ขอขอบคุณ คณะกรรมกำรนโยบำย
ด้ำนกำรประกันคุณภำพ ซึ่งทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำกลั่นกรองผลงำน และขอขอบคุณ นำยธีรพงษ์
ตั้ ง ธี ร ะสุ นั น ท์ รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมศั ก ดิ์ เพรี ย บพร้ อ ม รองศำสตรำจำรย์ ก มลพรรณ
นำมวงศ์พรหม และรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุคนธ์ชื่น ศรีงำม ที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำ
ตั ด สิ น รำงวั ล คุ ณ ภำพ มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ครั้ ง ที่ 6 ประจ ำปี 2555 รวมทั้ ง หน่ ว ยงำน
คณะบุคคล และบุคคล ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีในกำรส่งผลงำนเข้ำร่วมโครงกำรรำงวัลคุณภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในครั้งนี้
สำนักงำนประกันคุณภำพ
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3) พัฒนำระบบบริกำรฉุกเฉิน ถึงทันใจ ณ จุดเกิดเหตุ โดย สถำนพยำบำล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ได้แก่
1) กำรพัฒนำระบบกำรปรับปรุงงำนในสถำนพยำบำล โดย สถำนพยำบำล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2) KU Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวติ และสิ่งแวดล้อม โดย สำนักหอสมุด
3) รูปแบบกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับภำควิชำและหน่วยงำนโดย
ตรวจตำมองค์ประกอบ โดย คณะสัตวแพทยศำสตร์
4) รูปแบบใหม่ของระบบกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
โดย คณะมนุษยศำสตร์
5) โครงกำร ๙ บวร โดย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
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1) กำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงกลยุทธ์ โดยระบบ Project Management
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
2) ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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 ประเภทที่ 1 ผลงำนที่นำเสนอทั้งภำคบรรยำยและภำคโปสเตอร์
1) รำงวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรำงวัล 3,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่
- KU Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวติ และสิ่งแวดล้อม โดย สำนักหอสมุด
2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรำงวัล 2,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
ได้แก่
- ส่วนระบบกำรโอนเงินทุนวิจัย (ระบบบริหำรเงินอุดหนุนวิจัย)
โดย สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรำงวัล 1,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
ได้แก่
- โครงกำร ๙ บวร โดย มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน

2

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555

 ประเภทที่ 2 ผลงำนที่นำเสนอเฉพำะภำคโปสเตอร์
1) รำงวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรำงวัล 3,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ ได้แก่
- ผลงำนดีเด่นของสำนักหอสมุด
2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรำงวัล 2,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
ได้แก่
- กำรเวียนเอกสำรและกำรสื่อสำรภำยในองค์กรที่ทำให้คุณอยำกรู้
โดย สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรำงวัล 1,000 บำท พร้อมใบประกำศเกียรติคุณ
ได้แก่
- กำรพัฒนำโมเดล กำรค้นหำและช่วยเหลือผูป้ ่วยทำงจิตใจแบบครบวงจร
โดย สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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ประเภทที่ 1
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
รางวัลระดับดีเยี่ยม 3 ผลงาน
โครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
www.qa.ku.ac.th

www.qa.kuwww.ac.th
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คณะวิทยาศาสตร์
1. ความจาเป็นและปัญหา
1.1 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นมหำวิทยำลัย 1 ใน 5 มหำวิทยำลัยแรกของประเทศไทย และ
ทุกท่ำนคงทรำบว่ำ ประเทศไทยมีมหำวิทยำลัยอยู่ 5 แห่ง อยู่เป็นเวลำนำน หลังจำกนั้นอีกหลำยปีจึงจะ
เกิด มหำวิท ยำลัยแห่งที่ 6 และด้วยควำมบังเอิญ ว่ำ คณะวิท ยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์
ก็เป็น 1 ใน 5 คณะวิทยำศำสตร์แรกของประเทศไทยเหมือนกัน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และคณะ
วิทยำศำสตร์จึงต้องมีสถำนะอยู่ในระดับชั้นนำ
1.2 มหำวิทยำลัยมีภำรกิจหลักอยู่ 4 ประกำร แต่ในกำรพัฒนำควำมมีคุณภำพคนมักจะพัฒนำ
จำก 2 เรื่อ งหลั ก คื อ 1) เรำผลิ ต บั ณฑิ ต ไปแล้ ว เก่ ง หรื อ ไม่ ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ไ ม่ ต้ องห่ ว ง เพรำะว่ ำบั ณ ฑิ ต
ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ผลิตไปเก่งแน่นอน 2) มหำวิทยำลัยแต่ละแห่งมี Performance ทำงด้ำน
งำนวิ จั ย เป็ น อย่ ำ งไร ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ นั บ ได้ ปั ญ หำก็ คื อ ต้ อ งไปดู ม หำวิ ท ยำลั ย หลั ก ๆ เที ย บกั น เช่ น
มหำวิทยำลัยมหิดล จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ข้อมูลผลงำนวิจัย 8 ปีจำกสำนักงำนกองทุน
สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) เมื่อปี 2538 แสดงด้วยกรำฟ เป็นกำร plot โดยใช้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เป็นฐำน เท่ำกับ 1.0

จานวนผลงานตีพมิ พ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ในรอบ 8 ปี (2538 - 2545) ของ
มหาวิทยาลัย 6 แห่ง
* ข้อมูลของ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ (2004)
ปรับฐานตัวเลขโดยให้ของ KU เป็น 1.00
ในทำนองเดียวกัน ในปี 2548 มีกำรศึกษำจำนวนผลงำนวิจัย ของมหำวิทยำลัย 8 แห่ง คือ
มหำวิท ยำลัย มหิด ล มหำวิท ยำลัย สงขลำนครินทร์ มหำวิท ยำลัย เทคโนโลยี สุรนำรี จุฬำลงกรณ์
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มหำวิ ท ยำลั ย มหำวิ ท ยำลั ย เชี ย งใหม่ มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ และ
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ รำยงำนนี้คิดเป็นจำนวน Paper/head หมำยควำมว่ำ เอำจำนวน Paper
ที่พิมพ์ใน ISI หำรด้วยจำนวนอำจำรย์ ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อยู่ที่ 0.07 เป็นอันดับรองสุดท้ำย
การศึกษาจานวนผลงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 8 แห่ง
MU (0.44) > PSU (0.26) > SUT (0.21) > CU (0.16) > CMU
(0.13) > KKU (0.08) > KU (0.07) > SWU (0.04)
(no.of paper / head / year)
(การศึกษาของ สกว. เมื่อปี พ.ศ. 2548)
นอกจำกข้อมูลดังกล่ำวแล้วมีขอ้ มูลที่ศึกษำตัวเองย้อนหลัง ของคณะวิทยำศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตัง้ แต่ปี 2543 - 2548 เป็นข้อมูลดังที่แสดง
ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 6 ปีย้อนหลัง (2548 -2543)
พ.ศ.
2548
2547
2546
2545
2544
2543

หมำยเหตุ

Corr aut.

First aut.

Co aut.






















รวม
44
23
~25
~15
~12
~11

1) ข้อมูลจำกสูจิบัตร งำนวันสถำปนำคณะ 9 มีนำคม 2549 – 2543
2)  ข้อมูลไม่ชัดเจน

ค ำ ถ ำ ม คื อ ใ น เ ชิ ง ป ริ ม ำ ณ น้ อ ย ห รื อ ม ำ ก ? ใ น เ ชิ ง คุ ณ ภ ำ พ รั บ ไ ด้ ห รื อ ไ ม่ ? ซึ่ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ควรดีที่สุดเป็น 3 อันดับแรกของประเทศไทย โดยเฉพำะบำงสำขำต้องเป็นที่
1 เท่ำนั้น
ถ้ำปล่อยสภำวะนี้ไว้ จะเกิดอะไรขึ้น !!! คงมีผลกระทบ 4 ประกำร คือ 1) สถำนภำพของเรำจะ
ถดถอยไปเรื่อยๆ และเรำจะสู ญเสีย ควำมเป็นผู้นำทำงวิชำกำร 2) จะไม่สำมำรถดึงดูดคนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถมำร่วมงำน 3) จะไม่สำมำรถดึงดูดนักเรียนและบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถเข้ำมำศึกษำต่อ
4) จะไม่สำมำรถแข่งขันได้
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2. แนวทางและกระบวนการ
เมื่อศึกษำปัญหำแบบนี้แล้ว ต้องมำคิดดูว่ำจะทำอย่ำงไร คณะวิทยำศำสตร์ใช้กำรจัดกำรแบบ
มุ่งเป้ำ โดยใช้หลักกำรของอิกคิว (ICQ) คือ ปุจฉำ – วิสัชนำ (ICQ = International Competitiveness and
Quality) หมำยควำมว่ำ ตั้งเป้ำของคณะว่ำจะต้องแข่งขันได้และมีคุณภำพระดับนำนำชำติ วิธีคิดใช้หลัก
คิ ด ย้ อ นกลั บ โดยกำรคิ ด จำกเป้ ำ หมำยย้ อ นกลั บ ไปสู่ จุ ด ตั้ ง ต้ น แล้ ว ก็ ล งมื อ ท ำ เพรำะฉะนั้ น จำก
กระบวนกำรคิดนี้จะแปลงวิสัยทัศน์ลงไปเป็นลำดับจนกระทั่งไปจนถึงตัวนโยบำย ในกำรทำงำนได้นำ
นโยบำยนี้ไปใช้ ถ้ำดำเนินกำรตำมแนวทำงนีจ้ ะมีกรอบทั้งหมด 8 ด้ำน ดังนี้
1) กำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกร
2) กำรวิจัย
3) วิชำกำรและกำรจัดกำรศึกษำ
4) กำรประกันคุณภำพ
5) กำรพัฒนำนิสติ
6) กำรพัฒนำและบริกำรวิชำกำร
7) กิจกำรพิเศษ
8) โครงสร้ำงพื้นฐำน
ควรก ำหนดนโยบำยต่ำงๆ ในกรอบ 8 ด้ำน ที่ท ำมำแล้วมีป ระมำณ 70-80 นโยบำย และ
ประกำศให้บุคลำกรทั้งคณะวิทยำศำสตร์ทรำบและเลือกใช้ ทั้งหมดจะเผยแพร่ไว้บน website ของคณะ
วิทยำศำสตร์
3. ผลลัพธ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
สุด ท้ำย จำกปัญ หำ จำกแนวคิด เมื่อท ำแล้วเกิดอะไรขึ้น จำกผลกำรตรวจประกั นคุณภำพ
ได้ศึกษำเปรียบเทียบผลกำรเปลี่ยนแปลงมำตลอด ผลกำรตรวจประกันคุณภำพใน 3 ปีสุดท้ำย (ปี
กำรศึกษำ 52 – 54) ซึ่งปรำกฏผลตำมที่แสดงดังภำพ
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ผลการประเมินตาม 9 องค์ประกอบ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
องค์ประกอบที่
1. ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์และแผน
ดำเนินงำน
2. กำรผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมกำรพัฒนำนิสติ
4. กำรวิจัย
5. กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
6. ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
7. กำรบริหำรและจัดกำร
8. ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ
9. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
รวม

ค่ำคะแนนเฉลี่ยรำยองค์ประกอบ
ปีกำรศึกษำ 52 ปีกำรศึกษำ 53 ปีกำรศึกษำ 54
(3 คะแนน)
(5 คะแนน)
(5 คะแนน)
3.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
2.57 (ดีมำก)
3.00 (ดีมำก)
2.80 (ดีมำก)
3.00 (ดีมำก)
3.00 (ดีมำก)

4.78 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)

4.76 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)

2.89 (ดีมำก)
3.00 (ดีมำก)
3.00 (ดีมำก)
2.82 (ดีมำก)

5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
4.92 (ดีมำก)

5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
5.00 (ดีมำก)
4.92 (ดีมำก)

ผลกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นอีกประกำรหนึ่ง คือ ในเรื่องของผลงำนวิจัยที่ได้แสดงให้
เห็นว่ำเป็นปัญหำนั้น เมื่อดำเนินกำรแล้ว กลับไปพิจำรณำดูว่ำเมื่อลงทุนไปแล้วจัดนโยบำยไปแล้วเกิด
อะไรขึ้น ข้อมูลปี 2543 – 2554 ในสไลด์เป็นผลงำนวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ISI ระดับนำนำชำติ หลังจำกเริ่ม
ทำงำน วิเครำะห์สถำนกำรณ์ และลงมือปฏิบัติงำน จะเห็นว่ำทำงำนใน 2 – 3 ปีแรก ผลงำนยังไม่ดีขึ้น
เนื่องจำกสิ่งเหล่ำนี้จะดีขึ้นได้ช้ำ เพรำะฉะนั้นไม่มีใครจะมำพลิกฝ่ำมือแล้วดีขึ้นได้โดยเฉพำะในกำรจะ
สร้ำงผลงำนวิจัยระดับนำนำชำติเพิ่มขึ้น ถ้ำพิจำรณำจำกข้อมูลในปี 2550 – 2552 ยังไม่ดีขึ้นเท่ำไหร่
ก็ต้องกลับไปทบทวนเหมือนกันว่ำ ที่ทำมำถูกหรือผิด และคุ้มหรือไม่คุ้ม เมื่อ ข้ำมปี 2552 มำได้ ในปี
2553 – 2554 ก็เริ่มดีข้ึน สิ่งที่ทำไปใน 3 – 4 ปี ที่ผ่ำนมำเริ่มจะแสดงผลให้เห็นว่ำจะเป็นประกำรใด ในปี
2555 จะสิน้ สุดปีแล้ว คณะวิทยำศำสตร์เริ่มประกำศให้คณำจำรย์นำผลงำนวิจัยทั้งหมดมำรับรำงวัลกับ
คณะ ก็จะสำมำรถรวบรวมผลงำนตีพิมพ์ของปี 2555 ได้ว่ำ จะเป็นประกำรใด ผลจะดีขึ้นให้เห็นอย่ำงที่
เรำอยำกได้หรือไม่
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เมื่ อ เห็ น อย่ ำ งนี้ แ ล้ ว ก็ มี ค ำถำมว่ ำ ดี พ อหรื อ ยั ง จำกสไลด์ ข้ ำ งต้ น ผลงำนต่ อ หั ว ของคณะ
วิทยำศำสตร์ ในอดีตมีค่ำประมำณ 0.07 ถ้ำผลงำนเพิ่มขึ้นเป็น 152 ผลงำนในวันที่คณะวิทยำศำสตร์
มีคณำจำรย์ 300 คน ก็หมำยควำมว่ำ เรำได้อัตรำส่วน ต่อหัว ต่อปี ประมำณ 0.5 เพรำะฉะนั้นในเวลำ
ที่ผ่ำนมำอัตรำส่วน Publication /หัว/ปี ดีขึ้นประมำณ 7 เท่ำ ก็ต้องไปติดตำมดูว่ำปี 2555 จะเป็น
ประกำรใด ดังนั้นคำถำมที่ว่ำ เรำดีพอหรือยัง คำตอบคือ “ยังครับ” และยังต้องรีบและทำงำนให้เร็วขึ้น
อีก วันนี้ก็เลยอยำกฝำกกลอนไปถึงทุกคนในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ว่ำ
หำกเรำเริ่มวิ่งหลังกว่ำผูอ้ ื่น
หำกยังวิ่งช้ำอยู่ยิ่งไม่รอด
หำกวิ่งบ้ำงไม่ว่งิ บ้ำงคงเคลื่อนยำก
หำกไม่รู้รอ้ นหนำวถูกทิง้ ไกล

ต้องรีบตื่นและรีบวิ่งอยู่ตลอด
สุดเยี่ยมยอดทุกคนวิ่งพร้อมพร้อมกัน
ถ้ำส่วนมำกไม่ว่ิงยิ่งยำกใหญ่
รีบรวมใจร่วมวิ่งสู่ชัยกัน

สุดท้ำยจะฝำกไว้ว่ำ อำจำรย์เจิง้ เหยียน เขียนไว้ว่ำ
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อำจำรย์สุมน อมรวิวัฒน์ ถอดควำมเป็นไทยได้อย่ำงไพเรำะว่ำ

เอำมำดัดแปลง ว่ำ

คือ ลงมือทำ อย่ำเอำแต่พูด และควำมเก่งของแต่ละคนจำกัด เพรำะฉะนั้น เรำต้อง
ร่ ว มกั น ท ำงำนเพื่ อ ให้ โ ลกรู้ ค วำมสำมำรถของเรำและเอำบทกลอนของอำจำรย์ สุ ม น อมรวิ วั ฒ น์
มำแปลง ได้เป็น

ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนขับเคลื่อนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ให้มคี วำมเจริญก้ำวหน้ำ
นาเสนอโดย
ดร.สุรพล ภัทรำคร : คณบดีคณะวิทยำศำสตร์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลคุณภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ
(หน่วยงานคุณภาพ) จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ปีการศึกษา 2554
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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1. ประวัติและความเป็นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 สิงหาคม 2481 หม่อมหลวงชูชาติ
กาภู ได้จัดตั้ง โรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทำน (สำมเสน) กระทรวงเกษตรำธิกำร
สมัยแรก ตั้งอยู่ในกรมชลประทำน สำมเสน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 8 แผนกวิทยำศำสตร์เข้ำเรียนใน
หลักสูตร 2 ปี มีนักเรียนผ่ำนกำรสอบแข่งขันทั้งหมด 26 คน รวมกับนักเรียนของ ม.ล.ชูชำติ กำภู จำก
นครนำยก 2 คน และเด็กนักเรียนที่มำสมัครเมื่อสมัยเริ่มกำรก่อตั้งครั้งแรกและไม่สำมำรถเปิดโรงเรียน
ได้อกี 7 คน รวมกับข้ำรำชกำรในกรมชลประทำน ที่มีพื้นควำมรู้และอยู่ในวัยที่จะเล่ำเรียนได้อีก 24 คน
จึงมีนักเรียนรุ่นแรกที่เข้ำเรียนทั้งสิ้น 59 คน เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2481 ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีจำนวนนิสติ รวมทั้งสิ้น 7,456 คน
แยกเป็นนิสิตระดับปริญญำตรี 5,454 คน ระดับปริญญำโท 1,807 คน และระดับปริญญำเอก 195 คน
ภำยใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหนึ่งของ e&i Faculty สถำบันกำรศึกษำชั้นนำของประเทศและภูมิภำคที่สำมำรถ
พึ่งพำตนเองได้ในกำรผลิตบัณฑิตและผลงำนวิจัยที่มีคุณภำพ” “The Best e&i Faculty in production of
e&i Engineers” และปรัชญำ คือ “ผลิตบัณฑิตคุณภำพดี เทคโนโลยีก้ำวหน้ำ พึ่งพำตนเอง”
2. กลยุทธ์/กลวิธีในการบริหารหน่วยงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
คณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นคณะฯ ที่ได้รับ รำงวัลคุณภำพในระดับดีเ ยี่ย ม ประเภทภำพรวม
องค์ประกอบคุณภำพ (หน่วยงำนคุณภำพ) รำงวัลระดับดีเยี่ยม 5 ปีซ้อน ซึ่งดูได้จำกผลกำรประเมินของ
คณะกรรมกำรประเมินคุ ณภำพภำยในระดับ มหำวิทยำลัย ตั้งแต่ปีก ำรศึก ษำ 2550-2554 ตำม
ตำรำงข้อมูล
ผลการประเมินจากคณะกรรมกรรมการประเมิน (ปีการศึกษา)
องค์ประกอบ
2550
2551
2552
2553
2554
5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน 5.00
3.00
5.00
3.00  3.00  5.00
5.00 
วัตถุประสงค์และแผนดำเนินกำร (ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีมำก)
(ดีมำก)
(ดีมำก)
องค์ประกอบที่ 2 กำรเรียนกำร
3.87
2.60
4.20
2.36  2.64  4.63
4.11 
สอน
(ดี)
(ดีมำก)
(ดี)
(ดีมำก) (ดีมำก)
(ดีมำก)
(ดี)
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำร
5.00
3.00
5.00
3.00  3.00  4.67
5.00 
พัฒนำนิสิต
(ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีมำก) (ดีมมำก) (ดีมำก)
องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
4.25
2.75
4.63
2.75  2.80  5.00
4.74 
(ดี)
(ดีมำก) (ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีมำก)
(ดีมำก)
(ดีมำก)
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำร
5.00
3.00
5.00
3.00  3.00  4.00
5.00 
ทำงวิชำกำรแก่สังคม
(ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีมำก)
(ดี)
(ดีมำก)
12
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องค์ประกอบ

ผลการประเมินจากคณะกรรมกรรมการประเมิน (ปีการศึกษา)
2550
2551
2552
2553
2554
5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน
5.00
3.00
5.00
3.00  3.00  4.00
5.00 
(ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีมำก)
(ดี)
(ดีมำก)

องค์ประกอบที่ 6
กำรทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำร
5.00
3.00
5.00
3.00  3.00  4.75
และกำรจัดกำร
(ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีมำก)
(ดีมำก)
องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและ 5.00
3.00
5.00
3.00  3.00  5.00
งบประมำณ
(ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีมำก)
(ดีมำก)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและ
5.00
3.00
5.00
3.00  3.00  5.00
กลไกกำรประกันคุณภำพ
(ดีเยีย่ ม) (ดีมำก) (ดีเยี่ยม) (ดีมำก) (ดีมำก)
(ดีมำก)
รวม 9 องค์ประกอบ
4.49
2.74
4.64
2.81  2.86  4.79
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก)
กาหนดการประเมิน
19-21 ส.ค. 2551
15-17 ก.ค.2552 14-16 ก.ค. 29 มิ.ย.–
2553 1 ก.ค.2554

4.25 
(ดี)
5.00 
(ดีมำก)
5.00 
(ดีมำก)
4.56 
(ดีมำก)
2-4 ก.ค
2555

หมายเหตุ :
- คะแนน 5 คะแนน ปีกำรศึกษำ 2550-2551 หมำยถึง กำรประเมินผลกำรดำเนินงำน 3 คะแนน
ประเมินเป้ำหมำย 1 คะแนน ประเมินพัฒนำกำร 1 คะแนน
- คะแนน 5 คะแนน ปีกำรศึกษำ 2553 หมำยถึง คะแนนกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนเต็ม 5 คะแนน
สำหรับกำรประเมินเป้ำหมำยและพัฒนำกำรไม่คิดค่ำคะแนน
- คะแนน 3 คะแนน หมำยถึง กำรประเมินผลกำรดำเนินงำน 3 คะแนน
-  หมำยถึงมีแนวโน้มผลกำรประเมินเพิ่มขึ้น  หมำยถึงมีแนวโน้มผลกำรประเมินลดลง 
หมำยถึงมีแนวโน้มผลกำรประเมินเท่ำเดิม
3. วิธีการบริหารให้เกิดคุณภาพ ประกอบด้วย
3.1 มีการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
 ปรัชญาและปณิธาน (Philosophy & Aspirations)
o ผลิตบัณฑิตคุณภำพดี เทคโนโลยีก้ำวหน้ำ พึ่งพำตนเอง
o To produce high-caliber graduates through advanced Technology and institutional selfdependence
 วิสัยทัศน์ (Vision)
o คณะวิศวกรรมศำสตร์มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร วิจัยและนวัตกรรมในระดับสำกล ที่
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน
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o The Faculty of Engineering aims to achieve Global recognition as a self-sustaining
Center of academic, research and innovation excellence
 พันธกิจ (Mission)
o ผลิตวิศวกรมืออำชีพที่มีควำมสำมำรถและรอบรู้ทำงเทคนิค พร้อมด้วยคุณธรรม
จริย ธรรม และควำมรับผิด ชอบทำงสั งคม และขยำยงำนทำงด้ำนกำรวิจัยและบริ ก ำรทำงวิชำกำร
ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ
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
 นโยบายคุณภาพ
o คณะวิศวกรรมศำสตร์ มุ่งมั่นในกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดตัวแบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำเป็นแนวทำงกำรบริหำรคณะฯ รวมทั้งผลัก ดันให้ก ำรดำเนินกำรของคณะทุก ภำรกิจบรรลุ
ผลตำมข้อกำหนดของระบบประกันคุณภำพทุกฉบับที่มหำวิทยำลัยกำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

3.2 มีการกาหนดเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
o คณะวิศวกรรมศำสตร์ คือ องค์กรนวัตกรรม
3.3 มีแผนงาน นโยบายหลัก วัตถุประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนที่ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
o แผนงานในอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร์
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o นโยบายหลักคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ด้านการผลิตบัณฑิต : เน้นกำรพัฒนำนิสติ ให้มคี วำมคิดสร้ำงสรรค์ มีจรรยำบรรณใน
วิชำชีพ สนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรสโมสรนิ สิตให้มีประสิทธิภำพ ปรับปรุง
ห้องเรีย นห้องปฏิบัติกำรทดลอง และห้องปฏิบัติก ำรวิจัย ให้มีควำมทันสมัย ไม่ขยำยกำรศึก ษำระดับ
ปริญญำตรี แต่เน้นกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ ส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้งำน E-Learning
2. ด้านการวิจัย : สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรมทุกสำขำ ให้ผลิตองค์ควำมรูแ้ ละ
เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับศักยภำพของประเทศ ทันต่อกระแสกำรเปลี่ยนแปลง และผลักดันไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ทั้งทำงเศรษฐกิจ สังคม ที่สำมำรถเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต สร้ำงสรรค์คุณค่ำ พัฒนำคุณภำพ
ชีวติ มุ่งเน้นกำรตอบสนองต่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย โดยกำรเพิ่มกำรผลิตบัณฑิตศึกษำ
3. ด้านบริการวิชาการ : สนับสนุนให้งำนบริกำรวิชำกำร เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงรำยได้
และชื่อ เสีย งมำสู่ค ณะ เพื่อ นำไปสู่ ก ำรยกระดับ ขีดควำมสำมำรถในกำรพึ่งพำตนเอง มี ก ำรติด ตำม
ประเมิ น ผลโครงกำรบริ ก ำรวิ ช ำกำรอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง ปรั บ ปรุ ง ระบบกำรจู ง ใจด้ ำ น กำรเงิ น และให้
ควำมสำคัญกับกำรนำประสบกำรณ์จำกกำรบริกำรวิชำกำรมำใช้ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนและต่อยอด
งำนวิจัย
4. ด้านการบริหารจัดการ : ยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล (Good Corporate
Governance) ที่ได้มำตรฐำนสำกล และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
มีกำรติดตำมประเมินผล และสร้ำงดัชนีชีว้ ัดควำมสำเร็จของกำรพัฒนำในทุกระดับ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ที่มีมำตรฐำนและ มี วิธี วั ด ผลงำนที่ชั ด เจน รวมทั้ งสนับ สนุน ให้ทุก หน่วยงำนของคณะพั ฒนำสู่ ระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำร ที่ดี ที่มุ่ งควำมคุ้มค่ำ ควำมโปร่งใส และมีควำมคล่องตัว
โดยอยู่บนพื้นฐำนของกำรพึ่งพำตนเอง เพื่อรองรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ ส่งเสริมกำร
พัฒนำบุค ลำกรทุก ระดับ ทั้งในด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ และเน้นกำรสร้ำงควำมสำมัคคีใ นกำรทำงำน
ร่วมกันเป็นทีม
5. ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม : ให้มวี ัฒนธรรมกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมขององค์กร
ทีเ่ ข้มแข็ง และให้มีกิจกรรมที่เป็นแหล่งรวมใจและควำมสำมัคคีของบุคลำกร
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o วัตถุประสงค์คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ท่มี ีคุณลักษณะ 3E และ 3I ตอบสนองความต้องการของประเทศ
2.สร้างผลงานวิจัย พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของ
ประเทศชาติ และตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3.ขยายโอกาสการเรียนรู้โดยบริการวิชาการที่หลากหลายรูปแบบด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของสังคม เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ์ฟ้นื ฟู
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.เสริมสร้างจิตสานึกและค่านิยมที่ดีงามในการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ให้กับอาจารย์
บุคลากร และนิสิต ตลอดจนสังคม
5.ได้รับการยอมรับในฐานะองค์กรที่มกี ารบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคม เกิดภาพลักษณ์ท่ดี ีในสายตาของสังคม

o ประเด็นยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ได้จัดทำยุทธศำสตร์กำรบริหำร 5 ปี พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วย
5 ประเด็นยุทธศำสตร์ เพื่อสนองตอบประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้าน
การศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7 กำรศึกษำและวิจัยเพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย

16

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
ต่างๆ ดังนี้
1.ผลิตบัณฑิตสำขำวิศวกรรมศำสตร์ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ทั้งเชิงปริมำณ
และคุณภำพ
2. ผลิตผลงำนวิจัยที่สนองตอบต่อกำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัยของ มก. บนพื้นฐำนของกำรพึ่งพำ
ตนเอง และช่วยเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3. ให้งำนบริกำรวิชำกำรเป็นแนวทำงสร้ำงรำยได้ ชื่อเสียง ภำพลักษณ์ และคุณภำพชีวิตกำร
ทำงำนของอำจำรย์และบุคลำกรคณะฯ

4. ปลูกฝังคุณค่ำวัฒนธรรมไทยและภูมปิ ัญญำไทย ส่งเสริมให้มกี ำรผสมผสำนกิจกรรมทำง
ศิลปวัฒนธรรมเข้ำกับทุกภำรกิจของคณะฯ
2. กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม

o กลยุทธ์การดาเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2554
กลยุ ท ธ์ ใ นกำรด ำเนินงำนประจำปี 2554 ก ำหนดขึ้นโดยใช้แผนที่ยุ ท ธศำสตร์คณะ
วิศวกรรมศำสตร์ 2555-2559 ซึ่งเป็นภำพสรุปแผนกลยุทธ์ระยะยำวขององค์กรเป็นหลัก จำกนั้นจึง
กำหนดกลยุทธ์ในกำรดำเนินงำน ปี 2554 ให้สนับสนุนเป้ำประสงค์ขององค์กรในแผนที่ยุทธศำสตร์
ดังกล่ำว โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้จัดทำกลยุทธ์กำรดำเนินงำนสำหรับ
ปี 2554 ไว้ดังนี้
 ด้านการเงิน
o เพิ่ มรำยได้ จ ำกกำรด ำเนิ นงำนด้ ำนกำรเรี ย นกำรสอน กำรวิ จัย และกำรบริก ำร
วิชำกำร ลดต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน งำน เพิ่มผลตอบแทนจำกสินทรัพย์
เพื่อให้มฐี ำนะกำรเงินที่พึ่งพำตนเองได้อย่ำงมั่นคงยั่งยืน และสร้ำงมูลค่ำให้กับองค์กร
ด้านลูกค้าหรือคุณภาพในการบริการ
o เพิ่มสัดส่วนกำรผลิตในระดับบัณฑิตศึกษำ รักษำมำตรฐำน ระดับคุณภำพ และ
ควำมเชื่อมั่นในทุกภำรกิจ และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้ำง
ควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
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ด้านกระบวนการภายใน
o พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ มีควำมคล่องตัว โปร่งใส สำมำรถ
ตรวจสอบได้ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม และ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับองค์กร โดยเพิ่มกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพย์สิน พร้อมทั้งขยำย
ผลงำนวิจัยสู่กำรนำไปใช้ประโยชน์ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอก เพื่อ ขยำยพื้ น ที่ ก ำรวิ จัย และกำรบริก ำรวิช ำกำร ปรับ โครงสร้ ำ ง
องค์ ก รโดยกำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย และบริ ก ำรเพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมคล่ อ งตั ว ในกำร
ดำเนินงำน ปรับปรุงระบบประกันคุณภำพให้เป็นระบบสำรสนเทศเพื่อกำรตัดสินใจ
ด้านการเติบโตและการพัฒนาองค์กร
o พั ฒ นำคณะวิ ศ วกรรมศำสตร์ ใ ห้ เ ป็ น องค์ ก รแห่ ง กำรเรี ย นรู้ พั ฒ นำทั ก ษะ
ควำมสำมำรถหลักของบุคลำกรทุกสำยงำน รวมทั้งกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ที่ทันสมัย ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรบริหำร
จัดกำร เพื่อเพิ่มคุณภำพกำรผลิตและกำรบริกำร ให้กับผู้ใช้บริกำรในทุกภำรกิจของ
คณะวิศวกรรมศำสตร์ ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน และรองรับ กำรพัฒนำสู่
คณะวิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยในกำรมุ่งสู่มหำวิทยำลัย
วิจัย สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นค่ำนิยมองค์กร และสื่อสำรกลยุทธ์ใหม่สู่บุคลำกร
สร้ำงควำมสอดคล้องเชื่อมโยงในระบบบริหำรจัดกำร
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
o สร้ำงจิตสำนึกและสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดขึ้น ทั้งในหมู่อำจำรย์ บุคลำกร และนิสิต ในฐำนะที่คณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของสั ง คม ส่ ง เสริ ม และท ำนุ บ ำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชำติอย่ำงเหมำะสม
4. ผลงานประจาปีการศึกษา 2554 ที่คณะภาคภูมิใจและนาไปสู่องค์กรคุณภาพ
4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับสถาบัน
 ได้รับรางวัลชมเชย : หน่วยงานพอเพียง
คณะวิศวกรรมได้รับรำงวัลเชยจำกกำรประกวดหน่วยงำนพอเพียง
ในมหำวิทยำลัย ซึ่งได้เข้ำรับรำงวัลเมื่อวันที่ 8 พฤษภำคม 2555
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 ได้รับรางวัลจากโครงการรางวัลคุณภาพ มก. โดยมีพธิ ีมอบรางวัลในวันที่ 5 มิถุนายน 2555
คณะวิศวฯ คว้ำรำงวัลดีเยี่ยม จำกโครงกำรรำงวัลคุณภำพ มก.
ครั้งที่ 5 ประจำปี 2554 ดังนี้
- ประเภทที่ 1 หน่วยงานคุณภาพ จำกรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง (SAR) ปีกำรศึกษำ 2553
- ประเภทที่ 5 แนวปฏิบัติที่ดี /นวัตกรรมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน มี 2 ผลงำน คือ
1. กำรพัฒนำสู่องค์กรนวัตกรรม
โดยคณะวิศวกรรมศำสตร์
2. กำรสร้ำงผลงำนวิจัยผ่ำนโครงกำรสหกิจศึกษำ
โดย ภำควิชำวิศวกรรมวัสดุ
4.2 อาจารย์และนิสิตได้รับรางวัลประดับชาติ
อธิการบดี มก. รับรางวัล "ครุฑทองคา" ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
รศ.วุฒิชัย กปิลกำญจน์ อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้รับคัดเลือก
รับรำงวัล
“ครุฑทองคำ” หรือ ผู้บริหำรข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553-2554 ซึ่ง
จัดโดย
สมำคมข้ำรำชกำรพลเรือนแห่งประเทศไทย

อาจารย์และนิสิตได้รับรางวัลนักประดิษฐ์
อำจำรย์และนิสิตคณะฯ ที่ได้รับกำรพิจำรณำจำกสำนักงำนคณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) ให้รับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ ประกอบด้วย รำงวัล
ผลงำนประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2555 และรำงวัลวิทยำนิพนธ์ ประจำปี
2554 ในงำนวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2555 ดังนี้

o
o

รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
- ผลงาน ระบบสมองกลฝังตัวเวลำจริงสำหรับวิเครำะห์ภำพกล้องวงจรปิด เจ้าของ
ผลงาน ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม (วศ.ฟฟ.) และ ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์
(วศ.คต.)
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2555 ด้านวิศวกรรมศาสตร์และ
อุตสาหกรรม รำงวัลดีเด่น สำขำวิศวกรรมศำสตร์และอุตสำหกรรมวิจัย
- ผลงาน เครื่องกัดร่องลูกรีดอัตโนมัติ เจ้าของผลงาน อ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ (วศ.อก.)
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o

รำงวัลดีเด่น สำขำเกษตรศำสตร์และชีววิทยำ
- ผลงาน เครือข่ำยระบบพยำกรณ์โรคใบไหม้ของข้ำว เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ (วศ.คต.)และ ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย (วศ.คต.)

o

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจาปี 2554 รำงวัลระดับดี
- ผลงาน กำรสังเครำะห์ซิลกิ ำที่มีรูพรุนสองขนำดจำกเถ้ำแกลบโดยใช้ไคโตซำน เป็นสำร
แม่แบบและกำรใช้เป็นตัวรองรับตัวเร่งปฏิกิริยำในกระบวนกำรสังเครำะห์ ฟิชเชอร์โทรป (Synthesis of
Bimodal Porous Silica from Rice Husk ash using Chitosan as Template and the Application as
Catalyst Support for Fischer – Tropsch) เจ้าของผลงาน ดร.ธงไทย วิฑูรย์ (วศ.คม.) อำจำรย์ที่ปรึกษำ
รศ.ดร.เมตตำ เจริญพำนิช (วศ.คม.)
4.3 นิสิตได้รับรางวัลระดับโลก

o นิสิต มก. คว้าแชมป์หุ่นยนต์โลก iNexus World Championship 2011
- ผลงำนหุน่ ยนต์เก็บของ ของนิสิตคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศหุ่นยนต์โลก จำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ไอเน็กซัสชิงแชมป์โลก 2011 (iNexus World
Championship 2011) ในงำน Techfest 2011 เมื่อวันที่ 7 – 9 มกรำคม 2554 ณ เมืองมุมไบ ประเทศ
อินเดีย โดยทีม C2R@KPS ที่คว้ำแชมป์ในครั้งนีม้ ีสมำชิกประกอบด้วย นำยทรงวุฒิ นักรบ
นำยกวิ น อำวรณ์ นำยวสั น ต์ รั ต นวรรณ นำยเอกวุ ฒิ ไชยรั ต น์ นิ สิ ต ชั้น ปี ที่ 3 ภำควิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ อ.พิเชษฐ์ สืบสำยพรหม และ อ.เสกสรร มธุลำภรังสรรค์
นาเสนอโดย
รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ : คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์
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บัณฑิตวิทยาลัย
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย ได้ ด ำเนิ น กำรด้ ำ นระบบประกั น คุ ณ ภำพในรู ป แบบส ำนั ก จ ำนวน 6
องค์ประกอบ โดยมีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน จำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับ
มหำวิทยำลัย ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2547 – 2554 ดังกรำฟต่อไปนี้
ผลการประเมินคุณภาพภายในบัณฑิตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2547-2554
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*
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ปีการศึกษา
หมายเหตุ : ปีการศึกษา 2552 เปลี่ยนค่าคะแนนเต็ม จาก 5 คะแนนเป็น 3 คะแนน

วิธีการดาเนินงาน
บัณฑิตวิทยำลัยมีแนวคิดในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพโดยใช้หลักกำรบูรณำกำร
2P1T (People Process and Technology) ที่เน้นกำรบูรณำกำรระหว่ำงบุคลำกร กระบวนกำรและกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำเป็นเครื่องมือสนับสนุนกำรดำเนินกำร
1. บุคลำกร (People) เน้นกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรประกันคุณภำพและ
กำรสร้ำงกำรมีสว่ นร่วมของบุคลำกรในระดับต่ำงๆ ดังนี้
 ผู้บ ริหำร นำผลกำรประเมินมำใช้ใ นกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรและร่วมก ำหนด
แนวทำงในกำรดำเนินกำรและกำรติดตำมกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน
 ผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำเอกสำร ทำหน้ำที่ในกำรติดตำม รวบรวมและตรวจสอบ
ข้อมูลที่ได้โดยตรงและข้อมูลจำกระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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 ผู้รับผิดชอบข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีต่ำงๆ ทำหน้ำที่ในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบำทหน้ำที่ของตนเอง และจัดสรุปเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับรำยงำนผู้บริหำรและจัดทำรำยงำนประกัน
คุณภำพ
2. กระบวนกำร (Process) บัณฑิตวิทยำลัยได้มีกำรกำหนดกระบวนกำรให้กำรดำเนินกำรด้ำน
ประกันคุณภำพแฝงอยู่ในกิจกรรมหลักของบุคลำกรเพื่อที่จะไม่เป็นภำระเพิ่มเติม โดยมีกำรนำหลักกำร
ของ PDCA มำใช้ดังนี้
 Plan (P) บัณฑิตวิทยำลัยเป็นหน่วยงำนสนับสนุน คือ สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
และกำรบริหำร รวมทั้งพันธกิจด้ำนอื่นๆ ของมหำวิทยำลัย ในกำรดำเนินงำนจำเป็นต้องมีกำรกำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนของหน่วยงำน จึงต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำร
พัฒนำแผนกำรดำเนินงำนเพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งถ่ำยทอดแผน และกำหนด
ผูร้ ับผิดชอบ ในกำรประชุมเสวนำพัฒนำบุคลำกรบัณฑิตวิทยำลัย
 Do (D) มีกำรดำเนินงำนตำมแผน พร้อมทั้งติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง
 Check (C) มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผน อย่ำงน้อยปีละ 1
ครั้ง
 Act (A) มีกำรนำผลกำรประเมิน มำปรับปรุง เพื่อจัดทำแผนประจำปีตอ่ ไป
3. เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Technology) บัณฑิตวิทยำลัย ได้พัฒนำและประยุ ก ต์ใช้เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรปฏิบัติกำรและให้บริกำร นอกจำกนี้ระบบสำรสนเทศบำงส่วนยังสำมำรถช่วยในกำร
ด ำเนิ น กำรด้ ำ นประกั น คุ ณ ภำพ โดยบั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย ได้ จั ด ท ำ
QA
Shop
ผ่ ำ นระบบ
\\serverdata\ShareFull ของบัณฑิตวิทยำลัย ซึ่งระบบดังกล่ำว ช่วยในกำรดำเนินกำรและจัดเก็บข้อมูล
กำรประกันคุณภำพที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และยังเป็นกำรดำเนินกำรควบคู่กับงำนประจำ ช่วยให้
สะดวกต่อกำรจัดเก็บข้อมูลและประหยัดทรัพยำกร รวมทั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ สำมำรถ
ตรวจหลักฐำนในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว ระบบ QA Shop ของ บัณฑิต
วิทยำลัย มีรูปแบบกำรดำเนินงำนดังนี้

22

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555

QA Shop ระบบศูนย์กลางข้อมูลประกันคุณภาพ
 สร้ำงโฟลเดอร์ QA Shop ประกันคุณภำพ ประจำปีกำรศึกษำ

 สร้ำงโฟลเดอร์ตัวบ่งชีต้ ำมองค์ประกอบ

 นำข้อมูลเอกสำรหลักฐำนไฟล์ PDF ใส่ในโฟลเดอร์ตัวบ่งชีท้ ี่สร้ำงไว้
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ตัวอย่างการสร้างเอกสารหลักฐานไฟล์ PDF
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ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน
1. กำรดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนดและมีรูปแบบ
ที่เป็นระบบ สำมำรถสร้ำงทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับกำรให้บริกำรและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกร รวมทั้งมี
กำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ ละมีกำรทำงำนทดแทนกัน
2. บัณฑิตวิทยำลัยมีระบบสำรสนเทศที่ใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพ ซึ่งสำมำรถ
นำมำใช้ในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำร และสำมำรถนำมำพัฒนำกำรให้บริกำรของบัณฑิตวิทยำลัยใน
รูปแบบต่ำงๆ ได้แก่
 ระบบติดตำมค้นหำคำร้อง (Work Recording and Tracking System : WRTS) และใช้ระบบบัตรคิวเพื่อ
อ ำนวยควำมสะดวก นิ สิ ต สำมำรถตรวจสอบผลกำรด ำเนิ น กำรของค ำร้ อ ง ผ่ ำ นระบบเครื อ ข่ ำ ย
อินเทอร์เน็ต ตำมรหัส นิสิตหรือเลขที่ค ำร้องที่ได้รับ ซึ่งนิสิตสำมำรถมำรับเรื่องคืนได้ล่วงหน้ำ ก่อน
กำหนดเวลำนัด
 กำรให้บริกำรระบบตรวจสอบปริญญำระดับบัณฑิตศึกษำอิเล็กทรอนิกส์ KU Graduate Checking
System (KU-GDCS) เพื่อให้บริกำรกับประชำชน หน่วยงำน และผู้ประกอบกำร ได้ตรวจสอบปริญญำ
ของผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
3. คณะกรรมกำรประเมินฯ สำมำรถตรวจสอบหลักฐำนในรูปแบบไฟล์ PDF ได้อย่ำงสะดวก
รวดเร็ว
4. รำยงำนผลกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรประเมินฯ ในปี 2553 ได้วิเครำะห์จุดแข็งของ
บัณฑิตวิทยำลัยว่ำ มีกำรพัฒนำกำรด้ำนประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
จำกกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรประกันคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บัณฑิตวิทยำลัยได้ รับ
รำงวัลดังต่อไปนี้
 รำงวัลระดับดีเยี่ยม ประเภท C รำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำร/แนวปฏิบัติที่ดี “กำรพัฒนำ
คุณภำพกำรให้บริกำรของบัณฑิตวิทยำลัย” วันที่ 2 ธันวำคม 2552
 รำงวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน “กำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรให้บริกำรของบัณฑิตวิทยำลัย” วันที่ 24 ธันวำคม 2553
 รำงวัลชมเชยประเภทรำยกระบวนงำน กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริก ำรสู่ควำมเป็นเลิศด้วยระบบ
WRTS จำกคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2553
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บัณฑิตวิทยำลัยมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร จำกกล่ องประเมินควำมพึงพอใจ
(Satisfactory Box) โดยได้สรุปควำมพึงพอใจในปีกำรศึกษำ 2554 ดังตำรำงต่อไปนี้
จำนวน
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
คะแนน ร้อยละ
ผูใ้ ช้บริกำร คะแนนที่ คะแนนที่ คะแนนที่ คะแนนที่
คะแนนที่
เฉลี่ย
(รำย)
1
2
3
4
5
(Very Poor) (Poor)
(Fair)
(Good) (Very Good)
6,116
37
13
50
884
5,132
4.81 95.21
ผลงานประจาปีการศึกษา 2554 ที่บัณฑิตวิทยาลัยภาคภูมิใจ
 โครงกำรทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ ปีละ 15 ล้ำนบำท เพื่อสนับสนุนกำรทำวิจัยประกอบ
วิทยำนิพนธ์ เพื่อกำรตีพิมพ์ผลงำนในวำรสำรระดับนำนำชำติของนิสิตระดับบั ณฑิตศึกษำ ซึ่งจะเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยวิจัย

 กำรพั ฒ นำระบบ Anti-Kobpae โดยมีก ำรประชุ มร่ ว มกั น ระหว่ ำ ง รองศำสตรำจำรย์
ดร.กัญจนำ ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชำย นำประเสริฐชัย รองคณบดี
บัณฑิตวิทยำลัย และรองศำสตรำจำรย์ ดร.อัศนีย์ ก่อตระกู ล หัวหน้ำห้องปฏิบัติกำร U-Know และ
ทีมงำน โดยบัณฑิตวิทยำลัยจะเป็นหน่วยงำนนำร่องในกำรทดสอบระบบ Anti-Kobpae เพื่อตรวจสอบ
กำรคัดลอกวิทยำนิพนธ์ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม พ.ศ.2554 ณ ชั้น 3 อำคำร
สำรสนเทศบัณฑิตวิทยำลัย
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 โครงกำรแลกเปลี่ยนนิสิตไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกับมหำวิทยำลัยยำมำกูชิ ประเทศญี่ปุ่น และองค์กำร
สนับสนุนนักศึกษำแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 12-27 กันยำยน พ.ศ. 2554 โดยนักศึกษำญี่ปุ่น 25 คน
เดินทำงมำท ำวิจัยระยะสั้น ที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และนำเสนอผลงำนวิจัยแบบปำกเปล่ำในกำร
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ The 4Th Young Scientist Seminar ในวันที่ 26-27 กันยำยน พ.ศ. 2554 และ
ระหว่ำงวันที่ 1-30 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554 สำหรับนิสิตไทย 10 คน เดินทำงไปทำวิจัยระยะสั้น ณ
มหำวิทยำลั ยยำมำกู ชิ ประเทศญี่ปุ่น และนำเสนอผลงำนวิ จัยแบบปำกเปล่ำ ในกำรประชุมวิชำกำร
นำนำชำติ The 5th Young Scientist Seminar

 เจ้ำภำพจัด กำรประชุมเสนอผลงำนวิจัย ระดับ บัณฑิตศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 22 โดยได้รับ
เกียรติจำก ฯพณฯ วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นประธำนเปิดกำร
ประชุมและปำฐกถำพิเศษ เรื่อง “งำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำเพื่อพัฒนำประเทศ” และพิธีมอบธงสำหรับ
เจ้ำภำพจัดกำรประชุมเสนอผลงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำแห่งชำติ ครั้งที่ 23 พร้อมกับกำรอภิปรำย
เรื่อง “R&D for the Well Being of Nation” และกำรนำเสนอผลงำนแบบปำกเปล่ำและโปสเตอร์ เมื่อวันที่
6-7 ตุลำคม พ.ศ. 2554 ณ อำคำรวชิรำนุสรณ์ คณะเกษตร มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ วิทยำเขต
บำงเขน
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 เจ้ำภำพจัดกำรประชุมคณะผู้บริหำรบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยของรัฐและมหำวิทยำลัยใน
กำกับของรัฐ ครัง้ ที่ 3/2554 โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย์ คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นประธำน และได้รับเกียรติจำก นำงสำวเพชรำ สังขะวร หัวหน้ำกลุ่มกิจกำร
พิเ ศษ ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรวิจัย แห่งชำติ (วช.) เข้ำร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม พ.ศ. 2554
ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์


ควำมร่ ว มมื อ ทำงวิ ช ำกำร ณ ประเทศสำธำรณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนำม โดย
รองศำสตรำจำรย์ . ดร.กั ญ จนำ ธี ร ะกุ ล คณบดี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย พร้ อ มด้ ว ย รองศำสตรำจำรย์
ดร.นภำวรรณ นพรัตนรำภรณ์ และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชัย ลีลำวัชรมำศ ผู้ประสำนงำนโครงกำร
Asian Core Program (ACP) จำกประเทศไทย Professor Dr.Kazunobu Matsushita และ Professor
Dr.Mamoru Yamada ผู้ประสำนงำนจำกญี่ปุ่น Dr.Ngo Thi Phuong Dung กรรมกำรประสำนงำนจำก
สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และ Associate Professor Dr.Manichanh Sayavong กรรมกำร
ประสำนงำนจำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เข้ำพบ ฯพณฯ Nguyen Quan รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม ณ เมืองฮำนอย เพื่อเจรจำควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร และกำรร่วมทุนสนับสนุนโครงกำร Core to Core Program (CCP): Advanced
Research Networks ระยะเวลำ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2561) ซึ่งเป็นควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง
นักวิชำกำรจำกประเทศไทย ญี่ปุ่น สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชน
ลำว และสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 6-7 มีนำคม พ.ศ. 2555
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 ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
โดยมีนำยธำริต เพ็งดิษ ฐ์ อธิ บดีกรมสอบสวนคดีพิเ ศษ และ รองศำสตรำจำรย์วุฒิชัย กปิลกำญจน์
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นประธำนในพิธี เพื่อพัฒนำงำนด้ำนนิติวิท ยำศำสตร์ รวมทั้ง
สร้ำงหลักสูตรกำรเรียนนิติวิทยำศำสตร์พัฒนำและสร้ำงบุคลำกรด้ำนนิติวิทยำศำสตร์ ตลอดจนพัฒนำ
ระบบห้องปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล เมื่อวันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น
1 อำคำรกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 กำรประชุ ม นำนำชำติ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำ กลุ่ ม ประเทศ ASEAN Plus Three โดย
รองศำสตรำจำรย์ ดร.กัญจนำ ธีระกุล คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นุชนำถ มั่ง
คั่ง รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลัย เข้ำร่วมประชุม ASEAN Plus Three Graduate Research Congress ครั้งที่
1 ประชุมคณะผู้บริหำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลัยของรัฐและมหำวิทยำลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) ครั้งที่
1/2555 และประชุม The 1st Forum of the Deans of ASEAN Plus Three Graduate Schools ระหว่ำงวันที่ 12 มี นำคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม
The
Empress จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดยมี บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เป็นเจ้ำภำพ

เจ้ ำ ภำพจั ด งำนกี ฬ ำบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ครั้ ง ที่ 19 (นนทรี เ กมส์ )
มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บัณฑิตมีควำมเพียบพร้อมทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และสติปัญญำ ตลอดจนเป็น
กำรเสริมสร้ำงเครือข่ำยระดับบัณฑิตศึกษำในระดับประเทศ และส่งเสริมควำมสำมัคคีในหมู่นักศึกษำ
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำจำกทั่ ว ประเทศ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ำกรองศำสตรำจำรย์ ดร .สมบั ติ ชิ ณ ะวงศ์
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน เป็นประธำนในพิธีเปิด มีนิสิตนักศึกษำ
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เข้ ำร่ ว มแข่ งขั นทั้ งสิ้ น 19 สถำบั น จ ำนวน 1,600 คน แบ่ งเป็ น 11 ชนิ ดกี ฬำ เมื่ อวั นที่ 6-7 เมษำยน
พ.ศ. 2555 ณ สนำมกีฬำกลำง มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานในอนาคต
บัณฑิตวิทยำลัยมีเป้ำหมำยที่จะดำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อนำมำใช้ ในกำรให้บริกำร
ต่ำงๆ ได้แก่ กำรขอหนังสือรับรองออนไลน์ (Online Graduate Request Forms) ระบบตรวจสอบกำร
คัดลอกวิทยำนิพนธ์โดยใช้โปรแกรม Anti-Kobpae และระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
“รักษามาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เปิดประตูสู่อาเซียน”
“International Standards, Excellent Services, Fit for ASEA
นาเสนอโดย
รศ.ดร.กัญจนำ ธีระกุล : คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
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ประเภทที่ 1
หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น
รางวัลระดับดี 3 ผลงาน
โครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
www.qa.ku.ac.th

www.qa.kuwww.ac.th
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คณะศึกษาศาสตร์
คณะศึ ก ษำศำสตร์ มี ผ ลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในประจ ำปี 2555 อยู่ ใ นระดั บ ดี (4.44
คะแนน) โดยมี 5 องค์ประกอบที่ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมำก ทั้งปัจจัยนำเข้ำ กระบวนกำรและผลผลิตมี
คุณภำพอยู่ในระดับดีทั้งหมด ทั้งนี้โดยมีกำรจัดกำรควำมรู้ที่มีรูปแบบชัดเจน เป็นระบบ ก่อให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีข้อควรปรับปรุงในประเด็นกำรไม่มีหลักสูตรนำนำชำติ ไม่มีอำจำรย์และนิสิต
ต่ำงประเทศ และผลงำนทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ อย่ำงไรก็ตำม คณะศึกษาศาสตร์มีข้อดีท่ีสาคัญ
คือ เป็นคณะที่มีร้อยละของการได้งานทาของบัณฑิตระดับปริญญาตรีอยู่ในระดับที่สูงมาก ทั้งนี้
เนื่องมำจำกกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพให้ควำมสำคัญกั บผลลัพธ์ ใช้กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพอย่ ำง
ต่อ เนื่ องโดยใช้ ระบบประกั น คุ ณ ภำพภำยในแบบ PAR-PDCA ซึ่ งหมำยถึ ง กำรบริห ำรตำมพัน ธกิ จ /
องค์ประกอบกำรประกันคุณภำพที่เน้นการมีส่วนร่วม (Participation) ของบุคลากรทุกภาคส่วนทั่วทั้ง
องค์กร

การบริหารตามพันธกิจ/องค์ประกอบการประกันคุณภาพ ด้วยกระบวนการ PAR-PDCA
การดาเนินงาน
คณะศึกษำศำสตร์ มีปณิธาณที่จะผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญำและคุณธรรม ทั้งนี้ได้ใช้
กำรมีส่ว นร่วมของบุคลำกรในทุกภำคส่วนได้แก่ คณำจำรย์ บุคลำกร ชุมชน และนิสิต เพื่อร่วมกั น
กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ สู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำชีพศึกษำศำสตร์ระดับนำนำชำติ
สำมำรถชี้นำสังคมโดยมีพันธกิจดังนี้
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1. ผลิตบัณฑิตที่รักวิชำชีพ มีปัญญำ มีคุณธรรมนำควำมรู้ ชีน้ ำสังคมได้
2. สร้ำงสรรค์งำนวิจัยและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำที่มคี ุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล
3. บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่สังคมเพื่อพัฒนำกำรศึ กษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิตตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำไทย
5. บริหำรจัดกำรแบบธรรมำภิบำล มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก
ด้ ว ยพั น ธกิ จ ดั ง กล่ ำ ว คณะศึ ก ษำศำสตร์ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรใช้ ก ำรมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนกำรคุณภำพ PDCA เริ่มจำกโครงสร้ำงกำรทำงำน นั่นคือ กำรกำหนดให้รองคณบดีแต่ละฝ่ำยมี
คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบำยในด้ำนนั้น ๆ โดยที่คณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องจะต้อง
มำจำกผู้แทนของหน่วยงำนทุก หน่ว ยงำน เช่น จำกทุก ภำควิชำ หรือจำกสำนัก งำนเลขำนุกำรคณะ
เพื่อให้มีสว่ นรับรู้และร่วมดำเนินกำรได้ เป็นต้น
การวางแผน
คณะศึกษำศำสตร์ให้ควำมสำคัญกับกำรจัดประชุมในทุกระดับของกำรดำเนินงำน
เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับได้รับทรำบวิสัยทัศน์ นโยบำย ทิศทำงและกำรดำเนินงำนทั้งคณะ และเพื่อ
ระดมควำมคิดเห็นและร่วมกันวิเครำะห์ภำพรวมของคณะ ตลอดจนนำข้อเสนอจำกคณะกรรมกำร
ประเมินคุณภำพภำยในในปีที่ผ่ำนมำ มำดำเนินกำรจัดทำแผน พัฒนำปรับปรุง โดยให้บุคลำกรทุกภำค
ส่ว น ทั้ งผู้ บ ริ หำร คณำจำรย์ บุ ค ลำกร นิสิ ตและศิษ ย์ เ ก่ ำ ทุก ภำควิ ชำ เข้ำมำมี ส่ว นร่ วมตั้ง แต่ ก ำร
วำงแผนงำนเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติกำร กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้อย่ำง
ชัด เจน พร้อมทั้ง มีก ำรติ ด ตำมกำรด ำเนิ นงำนจำกผู้รับ ผิด ชอบที่ไ ด้ก ำหนดไว้ตำมระยะในที่ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรประจำคณะ หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพ เพื่อให้สำมำรถขับเคลื่อนคณะ
ศึกษำศำสตร์ให้มีผลงำนที่มีคุณภำพ ในทุกงำน ได้แก่

งานการเรียนการสอน
ในปีก ำรศึก ษำ 2554 คณะศึก ษำศำสตร์ ได้จัดให้มีก ำรเริ่มทดลองท ำหลัก สูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุ ณวุ ฒิระดั บ อุดมศึก ษำแห่งชำติ (มคอ.) ครบทุก หลัก สูตรของคณะและก ำหนดให้มีก ำร
ประเมินหลักสูตรตำมระยะเวลำ เพื่อให้มีหลักสูตรที่ได้มำตรฐำน และมีควำมเป็นสำกล ซึ่งในควำมเป็น
สำกลนี้ คณะยังได้เริ่มโครงกำรจัดทำหลักสูตรนำนำชำติ และหลักสูตรที่สอนเป็นภำษำอังกฤษ โดย
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ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอกทั้งในและนอกประเทศ หลักสูตรกำรศึกษำ online และหลักสูตรที่
เน้นเฉพำะกำรทำวิทยำนิพนธ์ นอกจำกนี้ ได้สนองนโยบำยควำมเป็นมหำวิทยำลัยวิจั ยเพื่อเตรียมเข้ำสู่
ประชำคมอำเซี ย น โดยกำรปรั บ สั ด ส่ว นกำรรั บ นิสิ ต แผน ก ในทุก หลัก สู ต รให้ เ ป็น ไปตำมเกณฑ์ ที่
มหำวิทยำลัยกำหนด ทำให้มหี ลักสูตรที่เน้นกำรวิจัยที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษำ ร้อยละ 79.31 ของ
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับ
เพื่ อ ให้ ก ำรเรี ย นกำรสอนมี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ มำตรฐำน คณะฯ จึ งได้ จั ดให้ มีก ำรพั ฒ นำ
คณำจำรย์ด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้มีควำมทันสมัย และตอบสนองกำรไปสู่ประชำคมอำเซียน โดยจำก
กำรสำรวจควำมต้องกำรพัฒนำตนเองของอำจำรย์โดย ได้กำหนดแผนพัฒนำคณำจำรย์ในด้ำนวิชำกำร
ได้แก่กำรพัฒนำทักษะกำรวิจัยเพื่อกำรเรียนกำรสอน ทัก ษะทำงภำษำ และกำรจัดกำรเรียนรู้ ทั้งแบบที่
เป็นทำงกำรในรูปของกำรจัดสรรทุนกำรศึกษำในต่ำงประเทศ และในประเทศ เช่น กำรทำควำมร่วมมือ
กับมหำวิทยำลัยในสหรัฐอเมริกำเพื่อส่งคณำจำรย์ที่สำเร็จกำรศึกษำในประเทศได้รับประสบกำรณ์ใน
ต่ำงประเทศเป็นเวลำ 6-8 เดือน ซึ่งได้ดำเนินกำรติดต่อกันมำแล้วจำนวน 4 รำยและยังมีทุนต่อเนื่องใน
ปีต่อ ๆ ไปด้ว ย นอกจำกนี้ ยั งมีก ำรพั ฒนำคณำจำรย์แบบไม่เ ป็นทำงกำร เช่น กำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management) ที่บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรวิจัยอย่ำงเป็นระบบ
งานวิจัย
คณะได้จัดทำแผนงำนวิจัยโดยร่วมกันสั งเครำะห์งำนวิจัยของคณำจำรย์ ประกอบกับผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน ตลอดจนวิสัยทัศน์ของคณะ มหำวิทยำลัย และของประเทศ เพื่อให้เห็นทิศทำง
งำนวิจัยสำมำรถกำหนดแผนงำนวิจัย ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้คณำจำรย์ได้ทำงำนวิจัยที่สอดคล้อง
กับแผนงำนวิจัยที่วำงไว้
ในปี 2554 คณะได้มี ก ำรสร้ ำงเครื อ ข่ ำยควำมร่ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงำนที่เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พั ฒ นำ
งำนวิจัยและส่งเสริมกำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพำะกำรกำหนดนโยบำยที่จะจัดกำรประชุม
วิช ำกำรระดั บ ชำติ อ ย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปีโ ดยจั ด กำรประชุ ม วิ ช ำกำรนำนำชำติ ทุ ก สองปี ซึ่ ง ท ำให้ เ กิ ด
บรรยำกำศควำมเป็นวิชำกำรในระดับนำนำชำติ เป็นเวทีให้คณำจำรย์และนิสิตได้เกิดควำมตื่นตัวในกำร
นำเสนอผลงำนวิจัยมำกขึน้

งานบริการวิชาการ

คณะมีแผนงำนบริกำรวิชำกำรที่อำศัยควำมเชี่ยวชำญและศัก ยภำพของคณำจำรย์ภำยในคณะและจำก
กำรส ำรวจควำมต้ อ งกำรจ ำเป็ น ของผู้ รั บ บริ ก ำร ท ำให้ ค ณะได้ มี โ อกำสท ำกำรวิ จั ย เพื่ อ กำรสร้ ำ ง
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เครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของประเทศ
มีกำรประเมินติดตำมผลควำมสำเร็จของโครงกำรทุกครั้ง และมีกำรกระตุ้นให้อำจำรย์นำผลกำรบริกำร
วิชำกำรมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่เสมอ
งานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมและงานพัฒนานิสิตตามอัตลักษณ์ของคณะ
คณะศึกษำศำสตร์ได้กำหนดแผนงำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในรอบปี โดยมีลักษณะ
กำรด ำเนิ นกำร เน้ นกำรท ำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและวั ฒนธรรมควำมเป็น ไทยผ่ ำ นกำรเรี ย นกำรสอนและ
กิ จ กรรมกำรพั ฒ นำนิ สิ ต ทั้ ง นี้ คณะได้ ใ นกำรจั ด ท ำแผนพั ฒ นำนิ สิ ต โดยควำมร่ ว มมื อ ระหว่ ำ ง
คณะกรรมกำรฝ่ำยพั ฒนำนิสิต คณะกรรมกำรสโมสรนิสิต ปีปัจจุบัน และปีที่ผ่ำ นมำ ร่ว มกั นจัดท ำ
โครงกำรต่ ำ ง ๆ ที่ จ ะพั ฒ นำนิ สิ ต ตำมอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข องมหำวิ ท ยำลั ย และ
อัตลักษณ์ควำมเป็นครูของคณะ เช่น โครงกำรโครงกำรค่ำยปลูกจิตสำนึกศึกษำศำสตร์ โครงกำรมอบ
ลูกเป็นศิษย์มอบชีวิตเป็นครู โครงกำรเดินและวิ่งมินิมำรำธอน ศึกษำศำสตร์ มก. โดยเฉพำะกิจกรรมที่
ได้รับรำงวัลคือ โครงกำรสง่ำงำมอย่ำงไทยสู่นิสติ วัยใส ที่ถูกนำไปใช้เป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนอื่น ๆ

ตำมที่มหำวิทยำลัยได้กำหนดอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ขึ้น แต่เนื่องจำกคณะ
ศึก ษำศำสตร์ ซึ่ง มีหน้ ำที่ หลั ก ในกำรผลิต ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ ดัง นั้น ในช่ว งปี ก ำรศึ ก ษำ
2554-2555 คณะศึกษำศำสตร์ ได้ดำเนินกำรวิ จัยเพื่อสำรวจควำมคิดเห็นจำกประชำคมภำยในและ
ภำยนอกมหำวิทยำลัยและจัดทำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของนิสิตคณะศึกษำศำสตร์ ขึ้นได้ผลสรุป
เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหำวิทยำลัย ดังนี้
อัตลักษณ์
สำนึกดี หมำยถึง มีควำมซื่อสัตย์ พอเพียงและมีวนิ ัย
มุ่งมั่น
หมำยถึง สู้งำน
สร้ำงสรรค์ หมำยถึง ใฝ่รู้ พัฒนำวิชำชีพ
สำมัคคี หมำยถึง ร่วมมือร่วมใจ
เอกลักษณ์
คณะศึกษำศำสตร์ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีจิตวิญญำณควำมเป็นครู เชี่ยวชำญกำรสอน และกำร
วิจัยโดยกำหนดวิธีกำรขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของคณะศึกษำศำสตร์ สรุปเป็นรูปแบบ เรียกว่ำ KRUE-D
Model (ครูดี) ดังนี้
ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555

35

K = Knowledge
R = Research
U = Unity
E = Ethics
D = Development

(สร้ำงสรรพศำสตร์กำรสอน)
(สรรค์สร้ำงงำนวิจัยเพื่อพัฒนำวิชำชีพ)
(สำมัคคี ร่วมแรงร่วมใจ)
(มีจริยธรรมและจรรยำบรรณครู )
(มุ่งพัฒนำกระบวนกำรผลิตและพัฒนำครู)

น อ ก จ ำ ก ก ำ ร พั ฒ น ำ นิ สิ ต ใ น ด้ ำ น ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต ำ ม อั ต ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์และของคณะศึกษำศำสตร์แล้ว ในด้ำนวิชำกำร คณะศึกษำศำสตร์ได้ร่วมมือ
อย่ำงใกล้ชิดกับโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในด้ำนกำรฝึกสอนโดยใช้สถำนกำรณ์จริง
และด้วยคณำจำรย์ของโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ที่มีประสบกำรณ์สูงทำให้นิสิต
สำมำรถทำกำรฝึกสอนและทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงกำรสอนได้เป็นอย่ำงดี พร้อมทั้งโอกำสใน
กำรได้สังเกตลักษณะและควำมเป็นครูของอำจำรย์เหล่ำนั้น ทำให้นิ สิตมีควำมมั่นใจในวิชำชีพของตน
เพิ่มขึน้
ด้านการดาเนินงาน
คณะศึกษำศำสตร์ใช้วิธีกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำม
แผนที่กำหนดไว้ ทั้งในด้ำนกำรสื่อสำรผ่ำนกำรประชุม และผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และด้วยกำรใช้ภำวะ
ผู้นำของผู้บริหำรที่ช่วยขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนอยู่เสมอ ทั้งนี้โดยควำมเห็นชอบและกำรให้คำปรึกษำ
จำกผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ำยนอกที่ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมกำรประจ ำคณะทุ ก ครั้ ง รวมทั้ ง ในระดั บ
คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ จนถึงระดับภำควิชำและคณะกรรมกำรประจำคณะที่จะช่วยพิจำรณำหำทำง
ปรับปรุงแก้ไขกำรดำเนินงำนอยู่เสมอ
การติดตามงาน
คณะศึกษำศำสตร์มีแผนการติดตามงานตั้งแต่ในขั้นของการวางแผน จึงทำให้มี
กำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ ผ่ำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำคณะฯ
กำรประชุมคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆ โดยคณะศึกษำศำสตร์มีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครั้ง คือภำคต้น และภำคปลำยและมีกำรประเมินโครงกำรทุกโครงกำรเพื่อนำผลมำปรับปรุงแก้ไข
และมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง
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การพัฒนาปรับปรุง
คณะศึกษำศำสตร์ ได้นำข้อเสนอจำกคณะกรรมกำรประเมิน คุณภำพภำยใน มำ
ดำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำปรับปรุง และมีก ำรมอบหมำยผู้รับผิ ดชอบอย่ำงชัดเจน และนำผลกำร
ประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรดำเนินงำนของคณะศึกษำศำสตร์อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำ
ทั้งในส่วนของกำรปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร
ของสังคมและตลำดแรงงำน กำรให้บริกำรวิชำกำร ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
กำรศึกษำของชำติอย่ำงแท้จริง
นาเสนอโดย : คณะศึกษำศำสตร์
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1. ประวัติและความเป็นมาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ก่อกำเนิดจำกสำขำวิชำบริหำร
ก่อสร้ำง หนึ่งในสำขำวิชำในภำควิชำวิศวกรรมโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ ตำมนโยบำยกำรขยำย
โอกำสทำงกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิดโอกำสทำงกำรศึกษำ และ
ขยำยองค์ค วำมรู้ ใ ห้ ค รบวงจรในฐำนะมหำวิท ยำลัย ของรั ฐ ในล ำดับ ต้น แผนกำรก่ อตั้ งคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ จึงเริ่มถูกบรรจุนับตั้งแต่แผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 7 และ
ได้รับอนุมัติจำกทบวงมหำวิทยำลัยให้บรรจุลงในแผนพัฒนำกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ฉบับที่ 8
โดยกำรก่ อ ตั้ ง เป็ น ภำควิ ช ำ ในระยะแรกเริ่ ม คณะท ำงำนร่ ำ งหลั ก สู ต ร และจั ด ตั้ ง ภำควิ ช ำ
สถำปัตยกรรม ได้รับมอบหมำยจำกมหำวิทยำลัยให้ดำเนินกำรจัดทำหลักสูตร และโครงกำรจัดตั้ง
ขึ้นในปี พ.ศ. 2534 โดยกำรรวมบุคลำกรในสังกัดภำควิชำวิศวกรรมโยธำ เพื่อเป็นบุคลำกรหลักใน
กำรก่อตั้งภำควิชำ และในเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2537 ภำควิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ จึงถือกำเนิด
อย่ำงเป็นทำงกำรโดยกำรเปิดสอนเป็นปีแรก ตำมมติควำมเห็นชอบของทบวงมหำวิทยำลัย และทำ
กำรรับนิสิตเข้ำศึกษำจำกกำรผ่ำนกำรคัดเลือกของทบวงมหำวิทยำลัย ในปีแรกเป็นจำนวน 20 คน
และใช้พื้นที่อำคำรปฏิบัติกำรของสำขำบริหำรงำนกำรก่อสร้ำง ภำควิชำวิศวกรรมโยธำ เป็นสถำนที่
ทำกำรและห้องเรียนของภำควิชำ ในปีเดียวกันนั้นเอง เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนอำคำรสถำนที่
ของภำควิชำที่จักต้องขยำยเป็นระดับคณะ ภำควิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ จึงได้ระดมบุคลำกรของ
ภำควิชำฯ จัดทำคำของบประมำณ และทำกำรออกแบบอำคำรหลังแรกของคณะฯ ได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกรัฐ บำลสำหรับ อำคำรหลังที่ 1 คือ อำคำรปฏิบัติก ำรเทคโนโลยีท ำง
อำคำรในปี พ.ศ. 2538 ตลอดจนได้ดำเนินกำรออกแบบอำคำรหลังที่สองของคณะฯ ในปี พ.ศ. 2539
สรุปได้ดังนี้
พ.ศ. 2539 – 2541
ก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติก ำรเทคโนโลยีท ำงอำคำร ใช้งบประมำณกำร
ก่อสร้ำง 16.7 ล้ำนบำท
พ.ศ. 2540 – 2542
ก่อสร้ำงอำคำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ หลังที่ 2 ใช้งบประมำณกำร
ก่อสร้ำง 77.8 ล้ำนบำท
ในช่วงปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมำ ทบวงมหำวิทยำลัยได้รับงบประมำณสนับสนุนตำมนโยบำย
พัฒนำบุคลำกรในสำขำขำดแคลนเพื่อพัฒนำบุคลำกรผู้สอนของสถำบันฝ่ำยผลิตบัณฑิต และ
สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ก็ เป็นหนึ่งในสำขำวิช ำชีพขำดแคลนที่ได้รับกำรพิจำรณำจัดสรร
งบประมำณทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำโทและเอก เพื่อเสริมกำลังบุคลำกรผู้สอนในคณะฯ อัน
เป็นอีกก้ำวหนึ่งที่ภำควิชำได้รับกำรจัดสรรทุนส่งบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษำต่อยังต่ำงประเทศ ภำยใต้
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แผนพัฒนำบุคลำกรสำขำขำดแคลนโครงกำร 10 ปี แต่เนื่องจำกสภำพเศรษฐกิจ โดยรวมของ
ประเทศที่ไม่เอื้ออำนวย โครงกำรดังกล่ำวจึงจำเป็นต้องหยุดชะงักลงในช่วงปี พ.ศ. 2541 อันเป็น
ผลให้โอกำสด้ำนกำรสร้ำงเสริมกำลังทำงวิชำกำรของภำควิชำฯ มีอันต้องชะลอลงไปด้วย อย่ำงไรก็ดี
ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 8 ภำควิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ ได้รับกำรอนุมัติให้ทำงกำรเปิดสอนเพิ่มอีก 3
สำขำ คือ สำขำวิชำสถำปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2542 สำขำวิชำภูมิสถำปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2543
และสำขำวิชำสถำปัตยกรรมภำยใน ในปี พ.ศ. 2544 ทั้งนี้โดยสภำพทำงเศรษฐกิจและปัจจัยแวดล้อมที่
ไม่เอือ้ อำนวย จึงจำเป็นต้องมีกำรปรับแผนเลื่อนระยะเวลำกำรเปิดสอนตำมควำมเหมำะสม ดังนี้
ปี พ.ศ. 2545 เปิดสอนหลักสูตรภูมิสถำปัตยกรรมศำสตรบัณฑิต และหลักสูตรกำรวำงผัง
เมืองและสภำพแวดล้อมระดับมหำบัณฑิต (ภำคพิเศษ)
ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนหลักสูตรสถำปัตยกรรมศำสตรมหำบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีทำง
อำคำร แทนหลักสูตรสถำปัตยกรรมภำยใน เพื่อเป็นกำรส่งเสริมแนวทำงของปรัชญำในกำรผลิต
บัณฑิต ที่ป รับ ปรุงใหม่ใ นปี พ.ศ. 2542 สภำมหำวิท ยำลัย เกษตรศำสตร์ ได้มีมติเ ห็นชอบให้
ประกำศปรับภำควิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์เป็นคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม
2543 เพื่อให้กำรบริหำรและจัดกำรเป็นอิสระและคล่องตัว กอปรกับเพื่อกำรก้ำวสู่กำรเป็น 1 ใน 14
คณะ ในสังกัดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่จักมีหน้ำที่หลักในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพออกรับใช้
สังคมต่อไป

อำคำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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2. กำรบริหำรหน่วยงำนให้ได้ผลงำนที่มีคุณภำพและเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย
2.1 มีกำรกำหนดปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ปรัชญาและปณิธาน
คณะสถำปั ตยกรรมศำสตร์ มุ่ง มั่นที่ จะผลิตบัณ ฑิตผู้ มีจริ ย ธรรม คุ ณธรรม และควำมรู้
ควำมสำมำรถ เป็ น ผู้ น ำในกำรสร้ ำ งสรรค์ ง ำนสถำปั ต ยกรรม ภู มิ ส ถำปั ต ยกรร ม ผั ง เมื อ งและ
สภำพแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสม ผสำนควำมต้องกำรของมนุษย์เข้ำกับธรรมชำติได้อย่ำง
กลมกลืน และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็ น ผู้ น ำด้ ำ นกำรวิ จั ย วิ ช ำกำร และบู ร ณำกำรองค์ ค วำมรู้ ใ นวิ ชำชี พ ด้ ำ นกำรออกแบบ
สถำปัตยกรรมยั่งยืนและสภำพแวดล้อม ทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ
คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ได้กำหนดแนวคิดกำรบริหำรจัดกำรองค์กรผ่ำนองค์ประกอบหลัก 3 ส่วน
ในองค์กรดังต่อไปนี้
1) บุคคล : AKU Idol : ฅ...คนบันดำลใจ เป็นแนวคิดเพื่อสร้ำงคนและแรงบันดำลใจ (สีเขียว)
สร้ำงควำมเชื่อมั่นและกำรยอมรับนับถือในควำมหลำกหลำยของกันและกัน เพื่อสร้ำงกำรรับรู้ต่อ
สำธำรณะในทุก สถำนะของผู้เ กี่ ย วข้องขององค์กรทั้งนิสิต /ศิษ ย์เ ก่ำ และบุคลำกรทุก ฝ่ำย ซึ่งจะ
สะท้อนแนวคิดและปรัชญำแห่งคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ให้แสดงออกมำในตัวตน วิถีงำน/ชีวิต
และกิจกรรม เพื่อพั ฒนำทัศนคติระดับบุคคลให้กลำยเป็นค่ำนิยมและหล่อหลอมเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
2) องค์กรและกำรบริหำรจัดกำร : Greenknowative Management : บ…บริหำรด้วยองค์
ควำมรู้ ให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรด้วยองค์ควำมรู้ จำกกำรให้ควำมสำคัญกับวำงแผนเชิง
กลยุท ธ์ที่มีค วำมยืดหยุ่น กำรสร้ำงองค์ ก รแห่งกำรเรีย นรู้ และกำรสร้ำงสรรค์ เน้นกำรปรับเปลี่ย น
องค์กรสู่หน่วยธุรกิจทำงปัญญำด้วยกำรบริหำรควำมหลำกหลำยขององค์ควำมรู้อย่ำงเท่ำเทียมและเท่ำ
ทัน กำรมีสว่ นร่วมในกำรบริหำรจัดกำร เพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำองค์กรสีเขียวอย่ำงยั่งยืน
3) ส…สภำพแวดล้อม : Comfort Work+Place : องค์กรน่ำสบำย แนวคิดกำรพัฒนำ
สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนและกำรเรียนกำรสอนทั้งเชิงกำยภำพและกระบวนกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นด้วยกำรปรับวิธีคิด และกำร Re-Design ปรับเปลี่ยนกระบวนกำรและขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนเดิมให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ปรั บกระชับงำนเดิมให้ลดขั้นตอนอุปสรรคลง เพื่อนำไปสู่
สภำวะน่ำสบำยในกำรทำงำน และกำรใช้ชีวติ ในองค์กรอย่ำงมีควำมสุขทั้งกำยและใจ
วัตถุประสงค์
1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพและคุณธรรมทั้งในระดับปริญญำตรีและสูงกว่ำปริญญำตรีในสำขำวิชำ
ต่ำงๆ ของคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
2) พั ฒ นำคุ ณ ภำพงำนวิ จั ย และมุ่ ง สร้ ำ งองค์ ค วำมรู้ ที่ เ ป็ น เลิ ศ ทำงด้ ำ นสถำปั ต ยกรรมและ
สิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ
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3) เป็นแหล่งเผยแพร่องค์ควำมรู้ และให้บริกำรควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำรที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับ
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม นักวิชำชีพสถำปัตยกรรม และชุมชม
4) พัฒนำสูอ่ งค์กรแห่งกำรเรียนรูแ้ ละองค์กรแห่งนวัตกรรมในทุกภำคส่วนผ่ำนนโยบำย กำรบริหำร
จัดกำร กิจกรรมองค์กรทั้งด้ำนวิชำกำร วิชำชีพ และกิจกรรมนิสติ
5) ปรับปรุงและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรทุกด้ำน และพัฒนำศักยภำพของบุคลำกรเพื่อ
ดำเนินตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย และคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน
6) วำงแผนและกำหนดแนวทำงกำรหำรำยได้อย่ำงยั่งยืนด้วยกำรแปรองค์ควำมรู้เป็นสินทรัพย์
ทำงวิชำกำร จำกกำรวิจัย บริกำรวิชำกำร กำรฝึกอบรมสัมมนำ และกำรจัดกิจกรรมทำงวิชำกำรที่
เกี่ยวข้อง
2.2 มีกำรกำหนดเอกลักษณ์ของคณะ
ตำมที่คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ของคณะไว้ว่ำ “เป็นผู้นำด้ำนกำรวิจัย
วิชำกำร และบูรณำกำรองค์ควำมรูใ้ นวิชำชีพด้ำนกำรออกแบบสถำปัตยกรรมยั่งยืน และสภำพแวดล้อม
ทั้ ง ในระดั บ ชำติ แ ละนำนำชำติ ตลอดจนมี ภ ำรกิ จ ในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนในศำสตร์ ด้ ำ น
สถำปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม
จริยธรรม และควำมรับผิดชอบด้ำนวิชำชีพต่อสังคม และศึกษำวิจัย เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ตอบสนอง
กำรเรีย นกำรสอน ด้ ำนกำรออกแบบที่เ ป็น มิตรกั บ สิ่ง แวดล้ อม” ซึ่ งคณะกรรมกำรประจ ำคณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำคณะฯ มีควำมโดดเด่นในกำรมุ่งเน้นและปลูกฝังให้นิสิตมี
จิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดเอกลักษณ์ของคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ คือ “สถำปัตยกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม”
2.3 มีกำรดำเนินงำนโครงกำรและกิจกรรมตำมแผนงำนและประเด็นยุทธศำสตร์
จำกกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ 2554 ของคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ตำมภำรกิจ 5 ข้อ
คือ
1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศำสตร์ดำ้ นสถำปัตยกรรมและที่เกี่ยวข้องเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
จิตสำนึกในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมรับผิดชอบด้ำนวิชำชีพต่อสังคม
2. ศึกษำวิจัยเพือ่ พัฒนำองค์ควำมรู้ตอบสนองกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรออกแบบที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
3. ให้บริกำรวิชำกำรแบบบูรณำกำรและเผยแพร่องค์ควำมรู้ในลักษณะต่ำงๆ เพื่อส่งเสริม
ทักษะกำรปฏิบัติวิชำชีพและกำรเรียนรูต้ ลอดชีวิต
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสถำปัตยกรรมและภูมิปัญญำไทย
5. บริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและสร้ำงองค์ควำมรู้ขององค์กรให้เกิดทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ
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คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ จึงได้จัดทำแผนเชิงรุกเพื่อตอบสนองภำรกิจดังกล่ำว ซึ่งคณะฯ ได้มี
กำรดำเนินงำน ดังนี้
1. กำรบริหำรจัดกำรสู่ควำมยั่งยืน ได้มกี ำรจัดทำกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนแบบ
มีส่ว นร่ ว มจำนวน 2

โครงกำร ได้ ผลผลิ ตและผลลั พธ์เ ป็น ไปตำมเป้ ำหมำย กำรบริห ำรจัด กำร

สภำพแวดล้อมอำคำรอย่ำงมีประสิทธิภำพทั้งเชิงรุกและเชิงรับ จำนวน 1 โครงกำร กำรสร้ำงภำพ
ลักษณะองค์กรด้ำนสถำปัตยกรรมสีเขียวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงกำร เป็นผลผลิต
และผลลัพธ์เป็นไปตำมเป้ำหมำย กำรสร้ำงขวัญและกำลังใจและสร้ำงควำมเชื่อมั่นภำยในองค์กรด้วย
กำรสร้ำงบุคลำกรต้นแบบทุกระดับ จำนวน 1 โครงกำร เป็นผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตำมเป้ำหมำย
2. กำรพัฒนำกำรเรียนรูส้ ู่ควำมยั่งยืน
- มีกำรประยุกต์ใช้แนวคิดสถำปัตยกรรมสีเขียวกับกำรเรียนกำรสอน โดยจัด Green
Knowledge Base กำหนดเริ่มต้นดำเนินงำนในปี 2554 โครงกำร AKU Book Shop และโครงกำร AKU
Green Books ทั้งสองโครงกำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำร
- โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยต่ำงชำติโดยมุ่งเน้นประชำคม
อำเซียนและกำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร/วิจัย ตำม MOU ทั้ง 2 โครงกำรทำให้เกิดกำร
แลกเปลี่ยนทำงวิชำกำรกับมหำวิทยำลัยที่ได้ทำ MOU และกำรพัฒนำ MOU ใหม่กับเครือข่ำยสถำบัน
สถำปัตยกรรมอำเซียน โดยในปีนี้ได้มีกำส่งนิสิตแลกเปลี่ยน ณ University of Kassel ประเทศเยอรมันนี
จำนวน 3 คน มีกำรรับนิสิตแลกเปลี่ยนจำก Ecole Nationale Superieure d’ Architecture et de
Paysage de Bordeax ประเทศฝรั่งเศสจำนวน 4 คน กำรส่งคณำจำรย์จำนวน 3 คน เป็นกรรมกำร
ภำยนอกเข้ำร่วมตรวจวิทยำนิพนธ์ ณ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุภำนุวงศ์ สปป. ลำว
- กำรจัดโครงกำรแสดงนิทรรศกำรและกำรประชุมวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับองค์ควำมรู้
ภำยใน โครงกำร AKU Green Forum ทำให้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และรวบรวมองค์ควำมรู้ด้ำน Green
Architecture and Environment กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร/วิชำชีพในระดับนิสิตกับ
สถำบันกำรศึกษำ/สมำคมวิชำชีพและสำนักงำนสถำปัตยกรรมด้วยโครงกำร AKU connected โดยจัดทำ
Workshop/Work in Presentation มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญและผู้สนใจจำกภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม ซึ่งทำ
ให้ได้เครือข่ำยควำมร่วมมือกับส่วนวิชำกำรและวิชำชีพ กำรจัดกิจกรรมควำมร่วมมือกับองค์กรนิสิตเก่ำ
กำรให้บริกำรหลังจบกำรศึกษำ โครงกำร AKU Alumni Forum โครงกำร AKU Awards ซึ่งได้ดำเนินกำร
ตำมเป็นหมำย
3. กำรพัฒนำสู่มหำวิทยำลัยวิจัย โดยกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรทำวิจัย เสนอผลงำน และเข้ำ
ร่วมประชุมวิชำกำร โครงงำนบริหำรจัดกำรงำนวิจัยแบบบูรณำกำร “กำรบริหำรจัดกำรที่ดีย่อมนำมำ
ซึง่ แรงจูงใจในกำรทำงำน”
- บูรณำกำรคน แต่งตั้งคณะกรรมกำรวิจัยที่มีตัวแทนจำกทุกสำขำ
- บูรณำกำรสื่อสำรนโยบำย แหล่งทุน แหล่งเผยแพร่ผลงำน ฯลฯ ผ่ำนช่องทำงที่
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หลำกหลำย อำทิ กำรประชุมต่ำงๆ บอร์ดประชำสัมพันธ์ อีเมล์ เว็บไซต์ ตัวแทนสำขำวิชำ อย่ำงต่อเนื่อง
- บูรณำกำรระบบกำรติดตำม มีกำรติดตำมงำนในที่ประชุมระดับคณะฯ ระดับสำขำวิชำ
ด้วยแบบสำรวจ และแบบบันทึกงำนที่ สร้ำงขึ้นใหม่ ซึ่งมีกำหนดกำรรำยงำนและผู้รับผิดชอบชัดเจน
รวมทั้งกำรเก็บหลักฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพไว้ล่วงหน้ำ
- บูรณำกำรผลประโยชน์ มีกำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรกำหนดและกำรจัดสรรค่ำ
ให้บริกำรให้แก่คณะฯ และหน่วยงำนย่อยเพื่อรวบรวมผลประโยชน์ที่ชัดเจน และกำรรับผลประโยชน์
ร่วมกันแทนกำรรวมศูนย์
- บูรณำกำรกฎระเบียบ ทบทวนระเบียบบุคคลเพื่อกำรจัดเวลำสำหรับกำรทำวิจัยและ
เขียนบทควำม รวมทั้งกำรกำหนดภำระงำนให้ส่งเสริมกำรทำวิจัยได้มำกขึ้น และมีกำรกำหนดเกณฑ์
เพื่อมอบรำงวัลผูผ้ ลิตผลงำนตีพมิ พ์ดเี ด่นแห่งปี
- บูรณำกำรระบบสำรสนเทศ พยำยำมบูรณำกำรระบบเก็บข้อมูลของคณะฯ สำนักงำน
ประกันคุณภำพกับข้อมูลของสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่ง มก.
- กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศงำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร ได้จัดทำโครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศงำนวิ จั ย และบริ ก ำรวิ ช ำกำร โดยด ำเนิ น กำรส ำรวจควำมเชี่ ย วชำญของอำจำรย์
ประสบกำรณ์ และควำมเห็นที่มีต่อสถำปัตยกรรมสีเขียว และมีกำรปรับปรุงโครงกำรโดยกำรปรับปรุง
เว็บไซต์ของคณะฯ โดยกำรลงฐำนข้อมูลทำงด้ำนงำนวิจัย
- กำรจัดกิจกรรมถ่ำยทอดองค์ควำมรูแ้ ละเทคโนโลยีจำกกำรวิจัยสู่สังคม ได้จัดทำ
โครงกำรปรับ ปรุงมำตรฐำนกำรออกแบบ กำรออกระเบีย บว่ ำด้ว ยกำรก ำหนดและกำรจัดสรรค่ ำ
ให้บริกำรให้แก่คณะฯ และหน่วยงำนย่อย กำรจัดทำมำตรฐำนค่ำบริกำรวิชำชีพออกแบบกิจกรรที่อยู่
ระหว่ำงดำเนินกำร กำรปรับปรับอัตรำค่ำบริกำรวิชำชีพ กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยประเมิ นผล
กำรใช้อำคำร และกำรสร้ำงแรงจูงใจตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงำนกำรออกแบบ
- มีกำรจัดโครงกำรบูรณำกำรบริกำรออกแบบกับกำรเรียนกำรสอน โดยผลิตผลงำน
สร้ำ งสรรค์ ที่ส ำมำรถน ำไปใช้ ป ระโยชน์ โดยที่ผ่ ำนมำได้จัด ระบบกำรกระตุ้น สนั บ สนุ นกำรบั นทึ ก
รำยงำน และติดตำมผลอย่ำงต่อเนื่อง
- มีกำรจัดโครงกำร AKU Research Forum อำทิเช่น โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรชีววิถี
เพื่อกำรอยู่อำศัยในเมืองอย่ำงยั่งยื น โครงกำรประชุมเพื่อกำรเสนอรำยงำนควำมก้ำวหน้ำงำนวิจัยใน
รอบปีที่ 1 โครงกำรกำรศึกษำแบบองค์รวมของกำรปรับตัวในบริบทที่แตกต่ำงของกลุ่มชำติพันธุ์ไท-ลำว
- โครงกำรเล่ำเรื่องประสบกำรณ์กำรดูงำนอำคำรเขียว
- โครงกำรเสำะหำสิ่งน่ำรู้กับกูรูสถำปัตย์เกษตร
4. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้สู่องค์กรธุรกิจทำงปัญญำ มีกำรปรับโครงสร้ำงกรบริหำรจัดกำรสู่
หน่วยธุรกิจทำงปัญญำ โดยโครงกำร AKU Knowledge Unit
- กำรยกเว้นกำรจัดสรรค่ำให้บริกำรให้แก่คณะฯ สำหรับ CBIT ในช่วงปีแรกของกำร
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ดำเนินงำน
- มีกำรจัดตัง้ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำรด้ำนควำมยั่งยืนของเมืองและสภำพแวดล้อม
มีรำยได้จัดสรรสู่คณะฯ และสำขำวิชำมำกขึ้นทำให้เกิดกำรสร้ำงแรงจูงใจในหน่วยงำนและหน่วยงำน
ย่อย
- มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ พัฒนำช่องทำงและโครงกำรด้ำนกำรหำรำยได้เข้ำสู่องค์กำร
แผนกลยุทธ์กำรเงินขององค์กำร
- กำรแต่งตั้งที่ปรึกษำคณบดีด้ำนกลยุทธ์กำรเงิน
- กำรออกระเบียบว่ำด้วยกำรกำหนดและกำรจัดสรรค่ำให้บริกำรให้แก่คณะและ
หน่วยงำนย่อย
- กำรจัดทำมำตรฐำนค่ำบริกำรวิชำชีพออกแบบ
กำรปรับปรุงระบบควบคุมทำงกำรเงินเพื่อสะท้อนค่ำใช้จ่ำยจริงของแต่ละโครงกำร
โครงกำรตรวจวัด วิเครำะห์และประเมินผล สภำวะน่ำสบำยและกำรประหยั ดพลังงำนบ้ำนตัวอย่ำง
เสนำนิเวศน์ แกรนด์โฮม ติวำนนท์-รังสิต

กำรศึ ก ษำแบบองค์ รวมของกำร ปรับ ตัวในบริบ ทใหญ่ที่แ ตกต่ ำง ของกลุ่มชำติพั นธุ์ไ ท -ลำว
บนพืน้ ที่ลุ่มน้ำภำคกลำงของประเทศไทย

จำกนโยบำยและกำรดำเนินงำนเหล่ำนี้ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์จึงมีผลกำรดำเนินงำนที่พัฒนำขึ้น
อย่ำงเด่นชัด ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้จำกสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของคณะฯ ประจำปี 2554

44

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555

ตำรำงที่ 1 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมองค์ประกอบคุณภำพ 9 ด้ำน
องค์ประกอบ
คุณภำพ

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ปีกำรศึกษำ 2554 (เต็ม 5)
ปัจจัย
กระบวนกำร
ผลผลิต
รวม
นำเข้ำ
สกอ. สกอ.+ สกอ. รวม สกอ. สมศ. รวม สกอ.+ สกอ. สมศ.
มก.
มก.

องค์ประกอบที่ 1
ปรัชญำ ปณิธำน
- 5.00 5.00
วัตถุประสงค์ และ
แผนดำเนินกำร
องค์ประกอบที่ 2
3.49 4.50 4.50
กำรผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3
กิจกรรมกำรพัฒนำ - 5.00 5.00
นิสิต
องค์ประกอบที่ 4
5.00 5.00 5.00
กำรวิจัย
องค์ประกอบที่ 5
กำรบริกำรทำง
วิชำกำรแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6
ระบบและกลไก
กำรทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7
กำรบริหำรและ
จัดกำร
องค์ประกอบที่ 8
ระบบและกลไก
กำรเงินและ
งบประมำณ
องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไก
กำรประกัน
คุณภำพ
เฉลี่ยรวมทุกตัว
บ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ
ผลกำรประเมิน

5.00

-

-

4.50

4.00

5.00

-

-

5.00

-

-

5.00 5.00

-

ผลกำรประเมิน
รวม สกอ.+ สกอ. สมศ.
มก.

รวม

5.00 ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก

4.00 4.00 4.06 4.06 4.00 4.04

ดี

ดี

5.00 ดีมำก ดีมำก

-

ดีมำก

4.14

4.14 5.00 5.00 4.14 4.57 ดีมำก ดีมำก

ดี

ดีมำก

5.00

-

5.00 5.00

-

ดี

ดี

-

5.00

5.00

5.00

-

5.00

-

5.00

5.00

5.00

-

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก

-

5.00 5.00 5.00

-

3.06 3.06 5.00 5.00 3.06

-

5.00

5.00

5.00

-

-

-

5.00

5.00

-

-

4.00

4.00

4.00

-

4.63

-

4.00

4.00

4.63

3.87

4.84

4.83

4.83

4.00

ดี

ดีมำก ดีมำก ดีมำก

ดี

5.00

5.00

5.00

5.00 ดีมำก ดีมำก ดีมำก ดีมำก

4.61 ดีมำก ดีมำก พอใช้ ดีมำก

5.00 ดีมำก ดีมำก

4.00

ดี

ดี

-

ดีมำก

ดีมำก

ดี

4.32 4.27 4.64 4.63 4.32 4.51
ดี

ดี

ดีมำก ดีมำก

ดี

ดีมำก
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3. ผลงำนประจำปีกำรศึกษำ 2554 ที่คณะภำคภูมิใจ
- ผลงำนประดิษฐ์คิดค้น “ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องรับแสงจำกด้ำนบนที่มีประสิทธิภำพใน
กำรป้องกันรังสีตรง (An Optimum Skylight and Shading Device Set for Direct Light Protection)”
ได้รับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ: ผลงำนประดิษฐ์คิดค้นระดับดีเด่น ประจำปี 2555 ประเภท กลุ่มงำน
สร้ำ งสรรค์แ ละกำรออกแบบ สำขำปรั ชญำ โดยมี อำจำรย์ ดร.โสภำ วิศิษ ฏ์ศัก ดิ์ อำจำรย์ป ระจ ำ
สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำคำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ร่วมกับ Prof. Dr. Joseph Khedari และ
นำงสำวณัฏรี ศรีดำรำนนท์ เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้น ผลงำนมีลักษณะเด่น คือ มีประสิทธิภำพในกำร
ป้องกันรังสีตรงจำกดวงอำทิตย์ที่อำจผ่ำนช่องแสงเข้ำสู่ภำยในอำคำรได้ตลอดทั้งปีโดยไม่จำเป็นต้องใช้
อุปกรณ์อื่นๆ ช่วยในกำรปรับเปลี่ยนทิศทำงของส่วนกันแดด และผูใ้ ช้อำคำรสำมำรถมองเห็นทัศนียภำพ
ภำยนอกผ่ำนช่องเปิดนี้ได้ มีประโยชน์ในกำรช่วยลดปัญหำแสงจ้ำบำดตำและควำมร้อนจำกรังสีตรงที่
ภำระในระบบปรับอำกำศลงได้ รูปทรงโค้งของอุปกรณ์กันแดดซึ่งภำยในมีผิวเรียบมันมีข้ อดีคือ จะช่วย
เพิ่มกำรสะท้อนแสงจำกภำยนอกเข้ำสู่พื้นที่ภำยในอำคำรในลักษณะแสงกระจำย (Diffuse Light) อย่ำง
ทั่วถึงและสม่ำเสมอ ช่วยเพิ่มคุณภำพของสภำวะแวดล้อมภำยในอำคำรทั้งทำงด้ำนอุณหภูมิและแสง
สว่ำง อีกทั้งยังช่วยลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำในระบบแสงสว่ำงและระบบปรับอำกำศ สำมำรถนำไปติดตั้ง
ได้ง่ำย สะดวกต่อกำรใช้งำน กำรทำควำมสะอำด มีรำคำประหยัด และมีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรบำรุงรักษำต่ำ

รูปทัศนียภำพจำกภำยนอก

รูปทัศนียภำพจำกภำยใน

รูปแสดงตัวอย่ำงแนวทำงกำรติดตัง้ ชุดอุปกรณ์กันแดดและช่องแสงบนหลังคำเอียง
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- งำนวิจัย “บล็อกผนังซิเมนต์ผสมเถ้ำลอยสำหรับปลูกต้นไม้ในแนวตั้ง ” โดย รศ.พำสินี สุนำกร
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำคำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้รับกำรติดต่อขอซื้อสิทธิ์ในกำรผลิตจำก
บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวงจำกัด (มหำชน) โดยนำไปพัฒนำเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ INSEE GREEN WALL

- งำนวิจัย “แผ่นปลูกพืชบนหลังคำ” โดย รศ.พำสินี สุนำกร อำจำรย์ประจำสำขำวิชำเทคโนโลยี
ทำงอำคำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ได้รับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ: ผลงำนประดิษฐ์คิดค้นระดับดี
ประจำปี 2555 ประเภท กลุ่มงำนสร้ำงสรรค์และกำรออกแบบ สำขำปรัชญำ โดย รศ.พำสินี สุนำกร
อำจำรย์ประจำสำขำวิชำเทคโนโลยีทำงอำคำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ได้รับทุนอุดหนุนกำรวิจัย
จำกสถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ผู้นาเสนอผลงาน : คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
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สานักหอสมุด
1. ประวัติความเป็นมา : สานักหอสมุด วิทยาเขตบางเขน

ส ำนั ก หอสมุ ด จั ด ตั้ ง ขึ้ น พร้ อ มกั บ กำรก่ อ ตั้ ง มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำส ตร์ ใ นปี
พ.ศ.
2486 ระยะแรกได้รับควำมช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศ และในปี พ.ศ. 2491 องค์กำรอำหำรและเกษตร
แห่งสหประชำชำติ (FAO) ได้แนะนำให้รวมห้องสมุดของมหำวิทยำลัย ซึ่งในขณะนั้นมีฐำนะเป็นกรมหนึ่ง
ของกระทรวงเกษตร และห้องสมุดของกรมกสิกรรมเข้ำด้วยกันเป็น ห้องสมุดกลางบางเขน ซึ่งต่อมำ
เรียกว่ำ หอสมุดกลางบางเขน
ในปี พ.ศ. 2494 องค์กำรควำมร่วมมือทำงกำรบริหำรระหว่ำงประเทศ (ICA) ได้ส่ง นำงมำร์เบล
ไรท์ มำช่ว ยจัด ห้องสมุด โดยนำระบบกำรจัดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐ สภำอเมริกั น (Library of
Congress) มำใช้ในกำรจัดหนังสือของห้องสมุดกลำงบำงเขน ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ ห้องสมุดกลำงบำงเขน
เป็นห้องสมุดแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้ระบบนี้
หอสมุดกลำงได้ยกฐำนะเป็นแผนกห้องสมุด มีอำคำรหอสมุดกลำงบำงเขนแห่งใหม่ ตั้งอยู่หลัง
ตึกพืชพรรณ โดยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระรำชดำเนินมำทรงเปิดอำคำร
เมือ่ วันที่ 2 มกรำคม พ.ศ. 2496 ห้องสมุดเปิดให้บริกำรที่อำคำรหลังนี้จนถึงปี พ.ศ. 2508 ได้ย้ำยมำอยู่
ที่อำคำรเอกเทศสูง 3 ชั้น (ตั้งอยู่หลังอนุสำวรีย์สำมบูรพำจำรย์ ) มีพื้นที่ 1,638 ตำรำงเมตร โดยมีพิธี
เปิด เมื่อวันที่ 29 พฤษภำคม พ.ศ. 2508 ใช้ชื่ออำคำรว่ำ หอสมุดกลาง
หอสมุ ด กลำงได้ รั บ กำรสถำปนำเป็ น ส านั ก หอสมุ ด มี ฐ านะเที ย บเท่ า คณะ เมื่ อ วั น ที่
26 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 (รำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 94 ตอนที่ 48 ฉบับพิเศษ หน้ำ 3)
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อำคำรหอสมุดกลำงแห่งนี้ใช้เป็นที่ทำกำรจนถึงปี พ.ศ. 2518 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จึง
ได้รับงบประมำณจำกโครงกำรเงินกู้ธนำคำรโลกเพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงดำเนินกำร
ก่อสร้ำงอำคำรหลังใหม่เป็นอำคำร 3 ชั้น มีพื้นที่ 6,700 ตำรำงเมตร กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในปี พ.ศ.
2522 และในปีต่อมำจึงได้ย้ำยห้องสมุดมำทำกำรที่อำคำรหลังใหม่ซึ่งมีชื่อว่ำ อาคารช่วงเกษตรศิลป
การ ใช้เป็นที่ดำเนินงำนเรื่อยมำเมื่อสำนักหอสมุดมีกำรขยำยบริกำรเพิ่มมำกขึ้น ทำให้มีควำมคับแคบใน
กำรให้บริกำร จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยจึงได้อนุมัติให้สร้ำงอำคำรหลังใหม่ โดยเชื่อมต่อ
กับอำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2549 สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนินทรงเปิดอำคำรหลังใหม่เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม
พ.ศ. 2549 และพระรำชทำนชื่อว่ำ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ ซึ่งมีควำมหมำยว่ำ อาคารที่รุ่งเรือง
ด้วยความรู้อันวิเศษดุจดวงแก้วแห่งเทพ อำคำรหลังใหม่นี้เน้นควำมเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (eLibrary) ภำยใต้ชื่อ ศูนย์กำรเรียนรู้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ : ประตูสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรและ
กำรวิจัย (Kasetsart University Learning Center : KULC : Gateway to Academic and Research)
มีสัญลักษณ์เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีรูปหนังสือและตัวอักษร KULC อยู่ภำยใน
ตราสัญลักษณ์สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. การบริหารหน่วยงานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิสัยทัศน์
ส ำนั ก หอสมุ ด มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ จะเป็ น คลั ง ควำมรู้ ข องมหำวิ ท ยำลั ย เป็ น
ห้องสมุดดิจิทัลด้ำนกำรเกษตรของประเทศไทย และเป็นห้องสมุดสีเขียวที่ประหยัดพลังงำนและ
รักษำสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรใช้โปรแกรมโอเพนซอร์ส บริหำรจัดกำรและพัฒนำบริกำรตำมหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ / ภารกิจ
- สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยของมหำวิทยำลัย
- บริกำรวิชำกำรแก่สังคม
คาขวัญ
“บริกำรดี มีน้ำใจ ก้ำวไกลด้วยวิชำกำร”
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แผนยุทธศาสตร์ สานักหอสมุด ประจาปี พ.ศ.2553 - 2556
ประเด็นยุทธศำสตร์ 1. เป็นศูนย์บริกำรควำมรูข้ องมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ 2. เป็นคลังควำมรู้ดำ้ นกำรเกษตรของประเทศไทย
ประเด็นยุทธศำสตร์ 3. เป็นห้องสมุดสีเขียว
ประเด็นยุทธศำสตร์ 4. เป็นห้องสมุดที่มบี ริกำรเป็นเลิศ
การบริหารงาน และ ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้อานวยการสานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยเป็นเลิศทางวิชาการ

เป็นคลังความรู้ของมหาวิทยาลัย

แกนนาระดมภูมิปัญญาพัฒนาประเทศ

เป็นคลังความรู้เกษตรของประเทศ

แหล่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ

เป็นหน่วยบริการที่มีคุณภาพ

Green Campus

Green Library

แผนยุทธศาสตร์ของสานักหอสมุด ประจาปี พ.ศ. 2553-2556
(ตำมวำระกำรบริหำรงำนของผู้อำนวยกำรสำนักหอสมุด ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ)

ผลการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2554
จำกวิสัยทัศน์มุ่งสู่แผนงำน โครงกำร เป็นผลให้สำนักหอสมุด ได้รับรำงวัลคุณภำพในระดับดี
ประเภทภำพรวมองค์ประกอบคุณภำพ (หน่วยงำนคุณภำพ) ซึ่งมีผลกำรดำเนินงำนในรอบปีกำรศึกษำ
2554 โดยสังเขป มีรำยละเอียดดังนี้
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 ด้านบริการวิชาการ
- ฝึ ก งานนิ สิ ต บรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศศาสตร์
และบุ ค ลากรห้ อ งสมุ ด
สำนักหอสมุดเป็นแหล่งให้กำรศึกษำสำหรับนิสิตด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์จำก
สถำบันกำรศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคลำกรห้องสมุดภำยในมหำวิทยำลัยเป็นประจำทุกปี
- โครงการห้องสมุดชุมชน สำนักหอสมุด ร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในมหำวิทยำลัย จัดหำโดย
กำรจัดซื้อและขอรับบริจำคหนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์กีฬำ สิ่งของ เงิน
บริจำคสนับสนุนโครงกำรฯ ตลอดจนเงินทุนกำรศึกษำ และส่งมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียน/ชุมชนด้อย
โอกำสต่ำงๆ ในชนบท นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด กิจกรรมแนะ
แนวกำรศึกษำต่อ รวมถึงเป็นที่ปรึกษำในกำรจัดกำรห้องสมุด ได้แก่ กำรจัดระบบห้องสมุด กำรจัด
ตกแต่งภูมทิ ัศน์หอ้ งสมุด โดยมีกิจกรรมทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง
- กิ จ กรรมให้ ก ารต้ อ นรั บ ศึ ก ษา ดู ง านของผู้ ดู ง านชาวไ ทยและชาวต่ า งประเทศ
สำนักหอสมุด แหล่งเรียนรู้สำหรับนิสิต บุคลำกร และประชำชนทั่วไป โดยให้กำรต้อนรับคณะเยี่ยมชม
ศึกษำ ดูงำนจำกหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรเป็น วิทยำกรนำ
ชมสถำนที่และกำรบริกำรต่ำงๆ เช่น กำรต้อนรับกำรเยี่ยมชมกำรศึกษำดูงำนบริกำรของสำนักหอสมุด
กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรสืบค้นฐำนข้อมูล กำรจัดกำรพลังงำนภำยใน
หน่วยงำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน

 ด้านการวิจัย
- โครงการบริการสารสนเทศสนับสนุนการวิจัย (KULIB Research Information Service)
กำรบริกำรสำรสนเทศสนับสนุนกำรวิจัย ประกอบด้วย 5 บริกำร คือ บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนสถิติเพื่อ
กำรวิจัย บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรสืบค้นสำรสนเทศเพื่อกำรทำวิจัย บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำร
อ้ำงอิงและกำรใช้โปรแกรมจัดกำรบรรณำนุกรม บริกำรตรวจสอบค่ำ Impact factor ของวำรสำร และ
บริกำรให้คำปรึกษำด้ำนภำษำอังกฤษ เช่น กำรเขียน Abstract เป็นต้น
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- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Routine to Research ควำมร่วมมือระหว่ำง 3
หน่วยงำน คือ สภำข้ำรำชกำร กองกำรเจ้ำหน้ำที่ และสำนักหอสมุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนวิจัยแก่บุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- การวิเคราะห์สารสนเทศงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุดจึงได้
พัฒนำงำน วิเครำะห์สำรสนเทศงำนวิจัยของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ขึ้นโดยแบ่งภำระงำนออก 2
ด้ำน คือ กำรวิเครำะห์สำรสนเทศงำนวิจัยด้ำนกำรเกษตร และกำรวิเครำะห์สำรสนเทศงำนวิจัยด้ำน
และด้ำนอื่นๆ โดยได้เผยแพร่ไว้ใน BLOG ของสำนักหอสมุด

 ด้านการสนับสนุนการศึกษา
- การจัด หาทรัพยากรสารสนเทศสนับ สนุนการเรี ย นการสอน กำรพัฒนำทรัพยำกร
สำรสนเทศด ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศ โดยมีวัตถุ ประสงค์เ พื่อ จัดหำ
ทรั พ ยำกรสำรสนเทศ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ วำรสำร โสตทั ศ นวั ส ดุ ฐำนข้ อ มู ล และสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่มีเนื้อหำสอดคล้องกับหลักสูตร กำรเรียน กำรสอน และกำรวิจัย
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของอำจำรย์ นิสิต บุคลำกรของ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และสังคม
ด้วยกำรจัดซื้อ กำรรับบริจำค และแลกเปลี่ยนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศ
- กิจกรรมจัดแสดงหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษา กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมนิสัยรักกำร
อ่ำน และเพื่อให้อำจำรย์ นักวิชำกำร นักวิจัย และนิสิต มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำเลือกซื้อหนังสือและ
สื่อกำรศึกษำเข้ำห้องสมุด รวมถึงเลือกซือ้ ไว้เป็นส่วนตัวในรำคำยุติธรรมจำกสำนักพิมพ์ต่ำงๆ โดยตรง
- กิจกรรม You pick…we buy กิจกรรมที่สนับสนุนนโยบำยส่งเสริมกำรอ่ำนโดยให้นิสิตและ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีส่วนร่วมคัดเลือกหนังสือที่ดี ทันสมัย รำคำถูก ตรงตำมควำม
ต้องกำร สอดคล้องกับหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน เข้ำสำนักหอสมุดโดยให้นิสิต และบุคลำกรมีส่วน
ร่วมในกำรคัดเลือกหนังสือนอกสถำนที่ จำนวน 2 ครั้ง คือ งำนมหกรรมหนังสือระดั บชำติ และงำน
สัปดำห์หนังสือแห่งชำติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสริ ิกิตติ์
- การปฐมนิ เ ทศการใช้ห้อ งสมุ ด และการสืบ ค้นฐานข้ อ มู ล ส าหรับ นิ สิต นานาชาติ /
แลกเปลี่ยนนานาชาติ และนิสิตโครงการหลักสูตรนานาชาติ มก. สำนักหอสมุดได้จัดปฐมนิเทศ
สอนกำรใช้ฐำนข้อมูล และนำชมห้องสมุด เพื่อส่งเสริมกำรใช้ห้องสมุดและสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
ให้มปี ระสิทธิภำพและเป็นประโยชน์ต่อนิสิต
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- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ / กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนเฉลิมพระเกีย รติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และสร้ำง
จิตสำนึก ในเรื่อ งกำรอ่ำ น ให้แ ก่ นิสิตและบุค ลำกร มหำวิท ยำลัย เกษตรศำสตร์ รวมทั้ง ประชำชน
ทั่วไป ได้ตระหนักถึงคุณค่ำและควำมสำคัญ ตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรอ่ำน
- โครงการ Human Library กำรหำควำมรู้ไม่ได้จำกัดแค่เพียงกำรอ่ำนหนังสือเท่ำนั้น หำกแต่
ยังสำมำรถหำควำมรูใ้ นเรื่องต่ำง ๆ ได้จำกตัวบุคคล (Human Library) ซึ่งกำรได้ควำมรู้จำกตัวบุคคลนั้น
เปรียบเสมือนหนังสือมีชีวิต (Living Book) ที่ทำหน้ำที่ถ่ำยทอดหรือเล่ำเรื่องรำวควำมรู้ทัศนคติ ควำม
คิดเห็นในสิ่งที่ตนเองชำนำญหรือเชี่ยวชำญ อันเกิดจำกกำรสั่งสมควำมรู้และประสบกำรณ์ในด้ ำนนั้นๆ
มำอย่ำงยำวนำน เป็นกำรถ่ำยทอดควำมรูจ้ ำกภำยในตัวบุคคลสู่ภำยนอก

 ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักหอสมุดได้กำหนดแผนงำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบ
สำนประเพณี วัฒนธรรม ศำสนำของชำติไทย และเทิดพระเกียรติรำชวงศ์ สืบสำนวัฒนธรรมอันดีงำน
ของมหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ผ่ ำ นกิ จ กรรมกำรมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลำกรส ำนั ก นิ สิ ต บุ ค ลำกร
มหำวิทยำลัย และประชำชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้รับบริกำรของสำนักหอสมุด อำทิ กำรจัดนิทรรศกำร
วัน
สำคัญตำมประเพณีไทย โครงกำรวันสงกรำนต์...วันปีใหม่ไทย งำนขอบคุณผู้เกษียณอำยุรำชกำร งำน
วันสถำปนำ สำนักหอสมุด งำนวันพัฒนำและปลูกต้นไม้ เป็นต้น
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 ด้านบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สำนักหอสมุดได้พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อให้บริกำรและใช้ในกำรปฏิบัติงำน อำทิ กำร
วำงระบบเครือข่ำยใช้สำยพื้นฐำนขนำดควำมเร็ว 100/1000 เม็กกะบิตต่อวินำที กำรให้บริกำรเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพำ
- กำรให้บริกำรระบบสำรสนเทศ เพื่อสร้ำงช่องทำง สิ่งอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ใช้บริกำร เช่น
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบตัดเงินการพิมพ์งานห้องบริการอินเตอร์เน็ต ระบบ KULINET ระบบ
Language on demand ระบบ e-Request กำรพัฒนำเว็บไซต์สำนักหอสมุด เว็บไซต์ระบบห้องสมุด
จินดำมณี เป็นต้น
ด้านบุคลากร
เพื่อพัฒนำบุคลำกรสำนักหอสมุดให้มีควำมพร้อมต่อกำรให้บริกำร สำนักหอสมุดจึงได้กำหนด
แผนงำนพั ฒนำบุคลำกรประจำปี โดยมุ่งเน้นกำรฝึกอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลอิ เล็กทรอนิก ส์เ พื่อกำร
บริกำร กำรฝึกอบรมด้ำนกำรทำงำนกำรใช้ระบบเทคโนโลยีที่พัฒนำขึ้น กำรฝึกอบรมด้ำนภำษำ และ
ด้ำนอื่นๆ
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ผลการประเมิ น ของคณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพภายในปี ก ารศึ ก ษา 2554
รายละเอียดดังนี้
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน
วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
องค์ประกอบที่ 2 ภำรกิจหลัก
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริหำรและจัดกำร
องค์ประกอบที่ 4 กำรเงินและงบประมำณ
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกกำรประกัน
คุณภำพ
องค์ประกอบที่ 6 กำรพัฒนำและปรับปรุงระบบ
ดำเนินงำน
เฉลี่ยภาพรวม
ผลการประเมิน

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

มี

ผลการ
ประเมิน

-

4.00

-

4.00

ดี

-

5.00

4.64

ดีมำก

5.00
-

4.00
4.00

-

4.76
4.20
4.00

-

4.00

-

4.00

ดี

-

4.00

-

4.00

ดี

5.00
ดีมาก

4.11
ดี

4.64
ดีมาก

4.27
ดี

ดี
ดี

3. ผลงานประจาปีการศึกษา 2554 ที่ภาคภูมิใจและนาไปสู่องค์กรคุณภาพ
รางวัลชมเชยประเภทรายกระบวนงาน รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน ประจาปี
2554

สำนักหอสมุดได้รับมอบรำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน ปี 2554 รำงวัลชมเชย ประเภท
รำยกระบวนงำน จำกรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย (นำยยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
ที่จัดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 21 ธันวำคม 2554 ผลงำนที่
ส่งเข้ำรับกำรพิจำรณำรำงวัล คือ "กำรเรียนรู้ด้ำนกำรเกษตร ผ่ำน e-book" ซึ่งสำนักหอสมุดได้พัฒนำ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดำ้ นกำรเกษตรศำสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
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รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน โครงการรางวัลคุณภาพ มก.
ครั้งที่ 5 ประจาปี 2554

สำนัก หอสมุด ได้รับ รำงวัล ดีเ ยี่ย ม ประเภทรำยกระบวนงำน จำกกำรส่งผลงำนเข้ำรับ กำร
พิ จ ำรณำรำงวั ล คื อ "กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นกำรเกษตรผ่ ำ น e-book" ซึ่ ง ส ำนั ก หอสมุ ด ได้ พั ฒ นำหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ดำ้ นกำรเกษตรศำสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในโครงกำรรำงวัลคุณภำพ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ครั้ ง ที่ 5 ประจ ำปี 2554 ที่ จั ด ขึ้ น โดย ส ำนั ก ประกั น คุ ณ ภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
โล่ประกาศเกียรติคุณที่นาชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำนักหอสมุด ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณที่นำชื่อเสียงมำสู่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์จำกกำร
ได้รับรำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน ประจำปี 2554 จำกสำนักคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร รำงวัลดีเยี่ยม ประเภทรำยกระบวนงำน จำกกำรส่งผลงำนเข้ำรับกำรพิจำรณำรำงวัล คือ "กำร
เรี ย นรู้ ด้ ำ นกำรเกษตร ผ่ ำ น e-book" ซึ่ ง ส ำนั ก หอสมุ ด ได้ พั ฒ นำหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ ำ นกำร
เกษตรศำสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์

ส ำนั ก หอสมุ ด มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ได้ รั บ รำงวั ล ชนะเลิ ศ กำรแข่ ง ขั น "DISCOVER
EBOOKS ON SCIVERSE SCIENCEDIRECT" จำกกำรเข้ำร่วมแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรใช้ฐำนข้อมูล
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำในประเทศไทยที่บอกรับฐำนข้อมูล eBook
ของบริษัท Elsevier ระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม - 31 ธันวำคม 2554 ซึ่งสำนักหอสมุดได้จัดกิจกรรมโดย
มีวัตถุประสงค์สง่ เสริมให้นสิ ิตและบุคลำกรมหำวิทยำลัยใช้ฐำนข้อมูล eBook ในปริมำณที่เพิ่มขึ้น
รางวัลอาคารอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมีส่วนร่วม” จาก สานักนโยบายและแผน
กระทรวงพลังงาน ในโครงการแข่งขันอนุรักษ์พลังงาน (Building Energy Awards of
Thailand 2010)

เมื่อวันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2555 สำนักหอสมุดได้รับมอบรำงวัลอำคำรอนุรักษ์พลังงำน “ด้ำน
กำรมีส่วนร่วม” จำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน (นำยอำรักษ์ ชลธำร์นนท์) ในกำรแข่งขันอำคำร
อนุรักษ์พลังงำนครั้งแรกของประเทศไทย BEAT AWARDS - โครงกำรสร้ำงขุมกำลังบุคลำกรด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนในอำคำร” ที่จัดโดย สำนักนโยบำยและแผน
กระทรวงพลังงำน
นาเสนอโดย : สำนักหอสมุด
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ประเภทที่ 2
พันธกิจของหน่วยงาน
รางวัลระดับดี 1 ผลงาน
โครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
www.qa.ku.ac.th

www.qa.kuwww.ac.th
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กระบวนการเสริมสร้างนิสติ สู่สากล
คณะเกษตร

1. ความเป็นมา/หลักการ
คณะเกษตร เป็นหนึ่งในสี่คณะแรกเริ่มของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ก่อตั้งพร้อมกับกำร
สถำปนำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2486 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน พ.ศ. 2535 ด้วย
ควำมพร้อมของสหสำขำวิชำด้ำนกำรเกษตร จึงเปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรดุษฏีบัณฑิต สำขำเกษตรเขต
ร้อน (Doctor of Philosophy in Tropical Agriculture) และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (Master of
Science in Tropical Agriculture) ที่มีกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษ หลักสูตรแรกในประเทศไทย
โดยมุ่ ง หวั ง ที่ จ ะสร้ ำ งบุ ค ลำกรในสำขำกำรเกษตรที่ มี คุ ณ ภำพ และพั ฒ นำองค์ ก รสู่ ค วำมเป็ น
มหำวิทยำลัยนำนำชำติ สอดรับนโยบำยกำรเปิดเสรีทำงกำรศึกษำและให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงทำง
กำรศึ ก ษำในภู มิ ภ ำคเอเซี ย แปซิ ฟิ ก รวมถึ ง กำรตอบสนองควำมต้ อ งกำรของตลำดแรงงำน ทั้ ง
ภำยในประเทศและนำนำชำติ คณะเกษตรจึงพยำยำมปรับปรุงหลักสูตรให้สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำน
กำรเกษตรเขตร้อนในเชิงวิทยำศำสตร์ได้อย่ำงเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมและสถำนกำรณ์ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ มีกำรปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรริเริ่มพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนในหลักสูตรนำนำชำติ ในโครงกำรหลักสูตรสองปริญญำ (IDDP-International Double Degree
Program) เพื่อเปิดสอนนิสิตในระดับปริญญำตรีระหว่ำงปีกำรศึกษำ 2547-2549 และพัฒนำปรับปรุง
เป็นวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเกษตรเขตร้อน หลักสูตรนำนำชำติ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2552
จนถึงปัจจุบัน
ประกอบกับวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรคณะเกษตรจำกอดีตถึงปัจจุบั น ได้วำงรำกฐำนควำมมุ่งมั่นที่
จะสรรค์ ส ร้ ำงให้ ม หำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ซึ่ งมี ค วำมพร้ อมและศั ก ยภำพสู ง เป็ นมหำวิ ท ยำลั ย
นำนำชำติ ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและกำรวิจัย เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ระหว่ำง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กับ สถำบันเครือข่ำยในต่ำงประเทศ โดยกำรแลกเปลี่ยนคณำจำรย์และ
นิสิต ผ่ำนจัดกิจกรรมวิชำกำร และด้วยเจตนำรมณ์ดังกล่ำว ทำให้ผู้บริหำรในปัจจุบันได้ตระหนักถึง
ควำมสำคัญในกำรสนับสนุนให้คณำจำรย์และนิสิตได้เพิ่มโอกำสเข้ำสู่เวทีนำนำชำติ ด้วยกำรส่งเสริม
กิจกรรมที่หลำกหลำย กำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ทำงวิชำกำร กำรพัฒนำนิสิต รวมถึงมีกำรส่งเสริม
กำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศ ได้แก่ ภำษำอังกฤษ และ ภำษำญี่ปุ่น เพื่อให้นิสิตได้พัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ ที่นสิ ิตสำมำรถนำไปใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในกำรเรียน เมื่อนิสิตจบ
ออกไปจะสำมำรถนำควำมรู้ดังกล่ำวไปใช้สมัครงำนหรือศึกษำต่อในระดับสูงขึ้นได้
ดังนั้น กำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพตำมแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตผ่ำน
กระบวนกำรดำเนินกำรที่เชื่อมโยงตั้งแต่กำรได้มำซึ่งผู้เรียน กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรพั ฒนำ
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นิสิตให้ตรงตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์แล้ว คณะเกษตรยังมีแนวคิดในกำรเสริมสร้ำงนิสิตสู่
สำกล ให้เพียบพร้อมทั้งด้ำนวิชำกำรเกษตรและประสบกำรณ์ทั้งในและต่ำงประเทศ ด้วยกำรสร้ำง
เครือข่ำยกับสถำบันในต่ำงประเทศโดยตลอด พร้อมดำเนินงำนพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กั บ
บุคลำกรและนิสติ และจัดโครงกำรแลกเปลี่ยนนิสติ กับต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงมุมมองในกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรเกษตรที่ทันสมัยและเป็นนำนำชำติ ทั้งทำงเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำรเกษตร กำรผลิตทำง
กำรเกษตรแบบครบวงจร และกำรประกอบกำรด้ำนเกษตร โดยคณะเกษตรสนับสนุนและจัดสรรทุน
ให้กับนิสิตที่มีควำมพร้อมทั้งควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กล้ำแสดงออก
และใช้ภำษำอังกฤษได้ดี ได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรเกษตรกับสถำบัน
เครือข่ำยในต่ำงประเทศ ภำยใต้ “กระบวนกำรเสริมสร้ำงนิสิตสู่สำกล” อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำบัณฑิต
คุณภำพของคณะเกษตร
1.1 วิธีการกาหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
แนวทำงกำรส่งเสริมนิสิตสูส่ ำกล ได้กำหนดเป็นแผนกำรดำเนินงำน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพื่อสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยของคณะเกษตรในต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่อง
2) เพื่อให้นสิ ิตได้มโี อกำสไปเรียนรู้วชิ ำกำรเกษตรแบบครบวงจร ในมหำวิทยำลัย
ต่ำงประเทศ ซึ่ง เป็น มหำวิท ยำลั ย ชั้นน ำทำงด้ำ นกำรเกษตรของแต่ ละประเทศที่ มีควำมร่ วมมื อกั บ
คณะเกษตร
3) เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้กำรใช้ชีวิต ภำษำ และวัฒนธรรมที่แตกต่ำงไปจำกสิ่งที่เคยพบ
เคยปฏิบัติ เรียนรู้กำรอยู่ร่วมกันกับทั้ งคนไทยและคนต่ำงชำติ ต่ำงภำษำ อันจะนำไปสู่กำรปรับใช้จริง
ในปัจจุบันและอนำคต
4) เพื่อเพิ่มพูนประสบกำรณ์ ให้แก่นิสิตในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในตลำดแรงงำน
นำนำชำติ
แผนกำรดำเนินงำนเสริมสร้ำงนิสิตสูส่ ำกล โดยงำนวิเทศสัมพันธ์ แบ่งเป็น 4 โครงกำร ดังนี้
1) โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน เป็นโครงกำรประสำนและสร้ำงควำม
ร่วมมือระหว่ำงคณะเกษตรและสถำบันเครือข่ำยในต่ำงประเทศ เรื่องกำรวิจัย กำรเรียนกำรสอน และ
กำรแลกเปลี่ยนนิสติ ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
60

หน่วยงำน/ประเทศ
Champasak University
Inje University/ Korea
Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno/ Slovakia
The University of Tsukuba/ Japan
University of Florida/ USA.
Japanese Institute of Irrigation and Drainage/ Japan

วันที่ลงนำม
30 สิงหำคม ค.ศ. 2005
16 กรกฎำคม ค.ศ. 2007
5 พฤศจิกำยน ค.ศ. 2008
20 กุมภำพันธ์ ค.ศ. 2009
17 มิถุนำยน ค.ศ. 2010
14 ธันวำคม ค.ศ. 2010
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ที่
7
8
9
10
11
12

หน่วยงำน/ประเทศ
Slovak University of Agriculture in Nitra/ Slovakia
Iowa State University of Science and Technology/ USA
College of Agro-Biological Sciences, School of Life and
Environmental Sciences, University of Tsukuba/Japan
Faculty of Bioresource Sciences, Akita Prefectural university/
Japan
Universiti Teknologi Mara / Malaysia
Institute Paul Bocuse/ France ร่ำง Field of Culinary Arts,
Restaurant Management, Hotel Management Programs

วันที่ลงนำม
13 มิถุนำยน ค.ศ. 2011
27 มิถุนำยน ค.ศ. 2012
2 มีนำคม ค.ศ. 2012
16 มีนำคม ค.ศ. 2012
4 พฤษภำคม ค.ศ. 2012
-

2) โครงกำรแลกเปลี่ยนนิสติ ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
- โครงกำรแลกเปลี่ ย นนิ สิ ต แบบระยะสั้ น โดยนิ สิ ต คณะเกษตรเดิ น ทำงไป
แลกเปลี่ยนในต่ ำงประเทศประมำณ 2 สัปดำห์ และนิสิตจำกต่ำงประเทศเดินทำงมำแลกเปลี่ยนที่
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ประมำณ 2 สัปดำห์ เช่นกัน
- โครงกำรแลกเปลี่ยนนิสิตแบบระยะยำว เป็นโครงกำรที่เน้นกำรไปฝึกงำนและ
กำรทำวิจัยของนิสติ โดยนิสิตเดินทำงไปแลกเปลี่ยนในต่ำงประเทศ และนิสติ จำกต่ำงประเทศเดินทำงมำ
แลกเปลี่ยนที่มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มำกกว่ำ 3 เดือน หรือ 1 ภำคกำรศึกษำขึน้ ไป
กำรดำเนินโครงกำรแลกเปลี่ยนนิสติ ระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ คณะเกษตร โดยทุน
สนับสนุนภำยใต้ชื่อ “ทุนนิสิตแลกเปลี่ยน” เพื่อส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพยกระดับ ควำมรู้ของนิสิตใน
รูปแบบกำรศึกษำดูงำนและฝึกงำนต่ำงประเทศ ซึ่งนิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำที่ผ่ำนมำ
จำนวนกว่ำ 50 คน ได้รับโอกำสในกำรเดินทำงไปดูงำนและฝึกงำนใน 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น
ไต้หวัน อินโดนีเซีย มำเลเซีย เกำหลีใต้ สหรัฐอเมริกำ นอร์เวร์ เบลเยี่ยม ออสเตรีย เยอรมัน สวิทเซอร์
แลนด์ และฟิลิปปินส์ โดยมีกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนนิสติ จำนวน 8 โครงกำร ประกอบด้วย

ชื่อโครงการ

1. แลกเปลี่ยนนิสิต
ปริญญำตรีกับ
มหำวิทยำลัย
ทสึคุบะ (UT)

นิสิต
(คน)

คณะที่เข้าร่วม
กิจกรรม

4

1. คณะเกษตร
ชั้นปี 2-4
2. คณะเกษตร
กพส.
3. คณะ
เศรษฐศำสตร์
4. คณะ

ระยะเวลา
นิสิต
ต่างประเทศ
มาเยือน
กรกฎำคม
2555
(2 สัปดำห์)

ระยะเวลา
นิสิตคณะ
เกษตร
เดินทางไป
เยือน
ตุลำคม 2555
(2 สัปดำห์)

รูปแบบโครงการ

ศึกษำดูงำนด้ำนกำรเกษตร
ณ มหำวิทยำลัยทสึคุบะ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน
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ชื่อโครงการ

นิสิต
(คน)

2. แลกเปลี่ยนนิสิต
ปริญญำตรีกับ
มหำวิทยำลัย
กำรเกษตรแห่ง
โตเกียว (TUA)

2

3. แลกเปลี่ยนนิสิต
OkayamaKasetsart
International
Practical
Environmental
Education
Program

1

4. แลกเปลีย่ นนิสติ
ปริญญำตรีกับ
มหำวิทยำลัย
เกียวโต (Kyoto U.)

4

5. Farm practice
program under
College of AgroBiological Resource
Sciences

3
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คณะที่เข้าร่วม
กิจกรรม

วิศวกรรมศำสตร์
กพส.
1. คณะเกษตร
ชั้นปี 3-4
2. คณะเกษตร
กพส.
3. คณะ
ศึกษำศำสตร์
กพส.
4. คณะ
วิศวกรรมศำสตร์
กพส.
5. คณะสัตว
แพทย์ศำสตร์
กพส.
6. ทุกคณะของ
วิทยำเขตศรีรำชำ
1. คณะเกษตร
2. คณะ
เศรษฐศำสตร์
3. คณะเกษตร
กำแพงแสน
4. คณะประมง
5. คณะวนศำสตร์
6. คณะ
วิศวกรรมศำสตร์
1. คณะเกษตร
2. คณะวนศำสตร์
3. คณะ
เศรษฐศำสตร์
4. คณะประมง
1. คณะเกษตร
บำงเขน
2. คณะเกษตร
กำแพงแสน
3. Utah State

ระยะเวลา
นิสิต
ต่างประเทศ
มาเยือน

ปลำยสิงหำคม
– ต้นกันยำยน
2555
(13 วัน)

ระยะเวลา
นิสิตคณะ
เกษตร
เดินทางไป
เยือน

รูปแบบโครงการ

ตุลำคม 2555
(2 สัปดำห์)

กำรศึกษำดูงำนกำรเกษตร ณ
มหำวิทยำลัยทสึคุบะ หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน

ประมำณเดือน กันยำยน 2555
สิงหำคม
(2 สัปดำห์)
2555
(2 สัปดำห์)

กำรศึกษำดูงำนและวิชำ
Agricultural Resource
Economics ที่ มก. ได้ 3 หน่วย
กิต และวิชำสิ่งแวดล้อมทำงน้ำ
ที่ Environmental Science and
Technology Okayama U. 2
หน่วยกิต

กันยำยน 2555
(2 สัปดำห์)

ตุลำคม 2555
(2 สัปดำห์)

กำรศึกษำดูงำนกำรเกษตรและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ
มหำวิทยำลัยเกียวโต หน่วยงำน
รัฐและเอกชน

-

1 เมษำยน –
30 มิถุนำยน
2555
(3 เดือน)

ฝึกงำนกำรเกษตร ใน
มหำวิทยำลัยทสึคุบะ และเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์ส่งิ แวดล้อม
วิชำกำรเกษตรพื้นฐำน
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ชื่อโครงการ

นิสิต
(คน)

6. Farm practice
program under
Agriculture and
Forestry Research
Center (AFRC)

3

7. KU-USU Student
Exchange
Program กับ Utah
State University,
USA

3

8. KU-Slovak
University of
Agriculture in Nitra

3

คณะที่เข้าร่วม
กิจกรรม

University
4. University of
Tsukuba
1. คณะเกษตร
บำงเขน
2. คณะเกษตร
กำแพงแสน
3. Utah State
University
4. University of
Tsukuba
1. คณะเกษตร
บำงเขน
2. คณะเกษตร
กำแพงแสน
3. Utah State
University
-

ระยะเวลา
นิสิตคณะ
เกษตร
เดินทางไป
เยือน

รูปแบบโครงการ

-

กันยำยน –
พฤศจิกำยน
2555
(2 เดือน)

ฝึกงำนกำรเกษตร ใน
มหำวิทยำลัยทสึคุบะ และเรียน
วิชำวิทยำศำสตร์ส่งิ แวดล้อม
วิชำกำรเกษตรพื้นฐำน

-

พฤษภำคม
2555
(2 สัปดำห์)

กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรเกษตร
ณ Utah State University

4-17 ธันวำคม
2554
(2 สัปดำห์)

28 เมษำยน –
12 พฤษภำคม
2555
(2 สัปดำห์)

กำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรเกษตร
ณ Slovak University of
Agriculture in Nitra

ระยะเวลา
นิสิต
ต่างประเทศ
มาเยือน

โครงกำรแลกเปลี่ยนนิ สิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ คณะเกษตร มีกำรจัดกิจกรรม
เพื่อให้สอดคล้องกับโครงกำรและแผนที่กำหนดไว้ ดังนี้
 กิจกรรมร่วมฟังสัมมนำกำรเตรียมควำมพร้อมเป็นนิสิตแลกเปลี่ยน และประสบกำรณ์จำก
กำรไปโครงกำรแลกเปลี่ย นในต่ ำ งแดน เพื่ อ ให้ นิ สิต ที่ ส นใจสมั ค รเข้ ำ ร่ วมโครงกำรแลกเป ลี่ย นฟั ง
ประสบกำรณ์จำกนิสิตที่ผ่ำนโครงกำรแลกเปลี่ยนแล้ว โดยนิสิตต้องผ่ำนกำรสัมมนำก่อนเดินทำงไป
แลกเปลี่ยนในต่ำงประเทศ
 กิจกรรมคัดเลือกผู้แทนนิสติ โดยกำรดำเนินงำนคัดเลือกใช้วิธีกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบ
สัมภำษณ์ เพื่อทดสอบควำมรู้ทำงด้ำนกำรเกษตรเป็นภำษำอังกฤษ จำกคณะกรรมกำรคัดเลือกนิสิต
แลกเปลี่ ย น คณะเกษตร เพื่ อ วั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถในเกณฑ์ 5 ด้ ำ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย 1)
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ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 2) ควำมรูพ้ ืน้ ฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เกษตร 3) คะแนนกำร
เรียนสะสม 4) ควำมเหมำะสมในกำรเป็นผู้แทนคณะเกษตร 5) เป้ำหมำยที่ชัดเจนของนิสิต
 กิจกรรมพบคณบดี เพื่อให้นิสิตที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ำร่วมโครงกำรรับโอวำทจำกคณบดี
ก่อนกำรเดินทำงไปแลกเปลี่ยน ทำให้นิสิตเกิดควำมภูมิใจที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของคณะเกษตรในกำรไป
ปฏิบัติหน้ำที่
 กิจกรรมสัมมนำนิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำนำนำชำติ หลังจำกที่ นิสิตเข้ำร่วม
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว นิสิตทุกคนจะต้องรำยงำนผลกำรเข้ำร่วมโครงกำรแก่คณะเกษตร
และเข้ำร่วมสัมมนำ เพื่อแบ่งปันประสบกำรณ์กำรศึกษำดูงำนและฝึกงำนในต่ำงประเทศให้แก่นิสิตที่
สนใจเข้ำร่วมโครงกำรในปีถัดไป
 ทุกกิจกรรม มีผู้บริหำรคณะเกษตร และคณำจำรย์ ผู้เกี่ยวข้อง เข้ำมำมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยน
กับนิสติ คณะเกษตร เพื่อควบคุมดูแล ให้คำปรึกษำ และเพิ่มวิสัยทัศน์ให้แก่นิสิต อีกทั้งเป็นกำรส่งเสริม
และสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร ในกำรเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ ตลอดจนผู้บริหำรได้เจรจำ
ควำมร่วมมือ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับสถำบันเครือข่ำยในต่ำงประเทศ ทำให้เกิดกิจกรรมภำยใต้กรอบ
ควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง
 กิจกรรมนิสิตต่ำงชำติมำเรียนและทำวิจัยที่คณะเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำง
ศัก ยภำพทำงด้ำนวิชำกำร กระบวนกำรเรีย นรู้และประสบกำรณ์ของนิสิตในระดับ ปริญ ญำตรีและ
บัณฑิตศึกษำทำงด้ำนกำรเกษตร รวมทั้งควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศของนิสิต และกำร
สร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ร่วมกัน
จำนวนนิสติ คณะเกษตร ที่เข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ
คณะเกษตร ในปีกำรศึกษำ 2553 จำนวน 45 คน และปีกำรศึกษำ 2554 จำนวน 46 คน จำแนกได้ดังนี้
ที่

ประเทศ
1ญี่ปุ่น

ระดับ

โครงการ

ปริญญำตรี

Kasetsart University and Tokyo University of
Agriculture Intership Student Exchanged Program
Kasetsart University and Okayama University Intership
Student Exchanged Program
Kasetsart University and University of Tsukuba
Intership Student Exchanged Program
On-farm training program University of Tsukuba
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ
University of Tsukuba, Japan.
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ
University of Tsukuba, Japan.
Activities in JSPS Exchange Program for East Asian

ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
ปริญญำตรี
ปริญญำโท
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จานวนคน(ทุน)
ต่อปี
ระยะเวลา
2553 2554
21 วัน
4
2
13 วัน

2

1

12 วัน

7

5

6 เดือน
6 เดือน

2

6
-

5 เดือน

-

1

14 วัน

2

-
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ที่

ประเทศ

2

เกำหลีใต้

3

ไต้หวัน

4
5
7
8

ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
มำเลเซีย
อเมริกำ

อเมริกำ
(ต่อ)
9

นิวซีแลนด์

10

นอร์เวย์
ออสเตรีย

11
เบลเยี่ยม
12
13
14

เยอรมัน
สวิทเซอร์
แลนด์

ระดับ

โครงการ

Young Reseachers, 2010 ณ Kobe University
ปริญญำตรี Akita Prefecture University
ปริญญำตรี Kasetsart University and Inje University Intership
Student Exchanged Program
ปริญญำโท National Chung Hsing University (NCHU) - KU
STUDENTS EXCHANGE PROGRAM II
ปริญญำตรี Asian Association of Agricultural and University
ปริญญำตรี Malaysia-Indonesia-Thailand Internationalsation (MIT)
ปริญญำตรี Malaysia-Indonesia-Thailand Internationalsation (MIT)
ปริญญำเอก โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ Iowa
State University, USA.
ปริญญำตรี โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ Iowa
State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปริญญำโท โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ Iowa
State University ประเทศสหรัฐอเมริกำ
ปริญญำเอก โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ
University of Minnesota, USA.
ปริญญำโท โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ
University of Florida. USA.
ปริญญำโท โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ The
Uniformed Services University of The Health Sciences
ปริญญำ
โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ
เอก
Rutgers University, Princeton, New Jersey ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
ปริญญำตรี Kasetsart University and Massey University Intership
Student Exchanged Program
ปริญญำโท โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ
Norwegian University of Life Sciences, Norway
ปริญญำตรี Study Visit Program at MUAF in Czech Republic and
University of Natural Resources and Applied Life
Sciences (BOKU), Austria
ปริญญำตรี IAAS EXCHANGE PROGRAM (Belgium)
ปริญญำโท โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพนิสิต มก.สู่สำกล ณ
Katholieke University Lueven ประเทศเบลเยี่ยม
ปริญญำตรี IAAS EXCHANGE PROGRAM (Germany)
ปริญญำตรี IAAS EXCHANGE PROGRAM (Swiss)

จานวนคน(ทุน)
ต่อปี
ระยะเวลา
2553 2554
14 วัน
14 วัน

5

4
7

25 วัน

4

4

7 วัน
1 ภำค
1 ภำค
6 เดือน

1
3
1

4
5
-

6 เดือน

-

1

6 เดือน

-

1

2 เดือน

1

-

6 เดือน

2

-

6 เดือน

1

-

6 เดือน

-

1

2

-

3 เดือน
6 เดือน
8 วัน

3

1
-

4 เดือน
6 เดือน

2
-

1

4 เดือน
4 เดือน

1
1

2

45

46

รวมทั้งสิน้
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3) โครงกำรส่งเสริมทักษะภำษำต่ำงประเทศ กำหนดให้นิสิตต่ำงชำติที่เข้ำร่วมโครงกำร
แลกเปลี่ยนนิสิตกับคณะเกษตร เป็นผู้สอนภำษำต่ำงประเทศให้แก่นิสิตไทย เพื่อให้นิสิตไทยมีโอกำส
พั ฒ นำภำษำกั บ เจ้ ำ ของภำษำโดยตรง โดยเปิ ด สอนหลั ก สู ต รภำษำอั ง กฤษเพื่ อ สอบ TOEFL
ภำษำอั ง กฤษเพื่ อ กำรสนทนำ และภำษำญี่ ปุ่ น เพื่ อ กำรสนทนำ ซึ่ ง นิ สิ ต ส ำมำรถน ำไปใช้ ไ ด้ ใ น
ชีวติ ประจำวัน ในกำรเรียน กำรสมัครงำน หรือศึกษำต่อระดับสูงขึ้น
4) โครงกำรเสนอผลงำนวิชำกำรเกษตรนำนำชำติ เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้นิสิตได้ นำเสนอ
ผลงำนวิชำกำรเกษตรกับชำวต่ำงชำติ โดยใช้ภำษำอังกฤษเป็นสื่อกลำง โดยกำรสัมมนำที่จัดขึ้นระหว่ำง
University of Tsukuba และ คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อให้เป็นเวทีกำรนำเสนอผลงำน
ระดั บ นำนำชำติของนิสิตระดั บ ปริญญำตรีและบัณฑิตศึก ษำ รวมถึงเป็นกำรสร้ำงบัณ ฑิตของคณะ
เกษตร ให้มีควำมมั่นใจในภำษำต่ำงประเทศ เกิดทักษะควำมรู้ที่ทันสมัย และกำรสร้ำงเครือข่ำยกำร
เรียนรู้ทำงวิชำกำร
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
โครงกำร / กิจกรรม
1 กำรพัฒนำควำม
ร่วมมือระหว่ำง
สถำบัน
2 กำรแลกเปลี่ยน
นิสิตปริญญำตรี
และบัณฑิตศึกษำ
3 กำรส่งเสริม
ทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ
4 กำรเสนอผลงำน
วิชำกำรเกษตร
นำนำชำติ
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เป้ำหมำย/
ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
จำนวน MOU
ไม่น้อยกว่ำ 2
หน่วยงำน
นิสิตเข้ำร่วม
ไม่น้อยกว่ำ
20 คน
มีนิสิตเข้ำร่วม
ไม่น้อยกว่ำ
100 คน
จัดโครงกำร
สัมมนำไม่
น้อยกว่ำ 1
ครัง้

ระยะเวลำดำเนินกำร
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.
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2. ปัจจัยนาเข้า (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
โครงการ / กิจกรรม
1

โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือ
ระหว่ำงสถำบัน
2 โครงกำรแลกเปลี่ยนนิสิต
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ
3 โครงกำรส่งเสริมทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ
4 โครงกำรเสนอผลงำนวิชำกำร
นำนำชำติ

รวม

จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
อาจารย์/บุคลากร

นิสิต

งบประมาณ
(บาท)

อำจำรย์คณะเกษตร 10 คน
เจ้ำหน้ำที่กองวิเทศ 5 คน
อำจำรย์คณะเกษตร 20 คน

-

30,000

ภาษาอังกฤษ อำจำรย์และ
บุคลำกรคณะเกษตร 11 คน
ภาษาญี่ปุ่น บุคลำกร 2 คน
คณะเกษตร 22 คน
รร.สำธิต 3 คน
University of Tsukuba 3 คน
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นิสิตแลกเปลี่ยน 46 คน
นิสติ ช่วยงำน 30 คน
ภาษาอังกฤษ นิสิต 30 คน
ภาษาญี่ปุ่น นิสิต 25 คน
นิสิตไทยเสนอผลงำน 12 คน
นิสิตญี่ปุ่นเสนอผลงำน 4 คน
นิสิต/นักเรียนร่วมงำน 40 คน
นักเรียนเสนองำน 5 คน
192

1,800,000
140,000

60,000

2,030,000

3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
- กำรประชุมผู้บริหำร และคณะกรรมกำรประจำคณะ เพื่อควบคุมและตรวจสอบ กำร
ดำเนินกำรโครงกำร
- กำรประชุมคณะทำงำน และคณะกรรมกำรคัดเลือกนิสิตแลกเปลี่ยน เพื่อดำเนินกิจกรรม
คัดเลือกนิสติ
- ผู้บริหำรและคณำจำรย์ร่วมเดินทำงไปกับนิสิตระหว่ำงกำรแลกเปลี่ยนนิสิตในต่ำงประเทศ
เพื่อควบคุมดูแล ให้คำปรึกษำแก่นิสิต และเป็นกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำบุคลำกร ในกำร
เพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรเกษตรในต่ำงประเทศให้ ตลอดจนผู้บริหำรได้เจรจำควำม
ร่วมมือ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยทำงวิชำกำรและงำนวิจัยร่วมกับสถำบันเครือข่ำยในต่ำงประเทศ เพื่อทำให้
เกิดกิจกรรมควำมร่วมมืออย่ำงต่อเนื่อง
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3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow)

68

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555

4. ผลการดาเนินงาน (Output) ที่สาคัญ
1) คณะเกษตรมีสถำบันเครือข่ำยต่ำงประเทศเพิ่มขึน้ ทุกปี
2) นิสิตแลกเปลี่ยนคณะเกษตรตระหนักและเห็นควำมสำคัญของโลกไร้พรมแดน และกำร
ติด ต่ อสื่ อสำรระหว่ ำงกั น ด้ ว ยภำษำ เช่น ภำษำอั งกฤษ ซึ่ งมี บ ทบำทในกำรแลกเปลี่ย นทำงควำมรู้
เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
3) นิ สิ ต มี ค วำมคิ ด เห็ น ว่ ำ ตนเองมี พั ฒ นำกำรดี ขึ้ น ทั้ ง ควำมรู้ ท ำงวิ ช ำกำรและประสบ
กำรเกษตรในต่ำงประเทศ กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงควำมคิดเห็น มีเพื่อน
และเครือข่ำยในต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น
4) นิสิตมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้ น ทั้งทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ พฤติกรรม ควำมรับผิดชอบต่อ
ตนเองและเวลำอันเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับจำกต่ำงแดน รวมถึงมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีจิตอำสำในกำร
ช่วยสนับสนุนกิจกรรมทำงด้ำนวิเทศสัมพันธ์ ของคณะเกษตร โดยเฉพำะงำนต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนที่
เดินทำงศึก ษำดู งำนจำกต่ำงประเทศ มีก ำรสร้ำงช่องทำงเครือข่ำยควำมร่วมมือผ่ำน Facebook ชื่อ
e-mail: ku-exchangestudent@hotmail.com ซึ่งทั้งนิสิตคณะเกษตรและนิสิตต่ำงชำติร่วมแลกเปลี่ย น
ควำมคิดเห็นอย่ำงต่อเนื่อง
5) จำนวนนิสิตสมัครเข้ำร่ วมโครงกำรแลกเปลี่ยนนิสิตปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ เพิ่ม
มำกขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2553 มีผู้สมัคร จำนวน 35 รำย และในปีกำรศึกษำ 2554 มีผู้สมัคร จำนวน
81 คน
5. ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Outcome)
ผลลั พธ์ ที่ได้จำกกำรด ำเนินกระบวนกำรเสริมสร้ำงบัณฑิตสู่สำกล ส่งผลให้คณะเกษตร
มีสถำบันเครือข่ำยทำงกำรเกษตรทั้งในและต่ำงประเทศ ที่มีควำมร่วมมือกันในกำรพัฒนำกำรเกษตร
และพัฒนำคุณภำพบัณฑิตสำขำกำรเกษตรให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชำติและนำนำชำติ
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นิสติ ได้มีกำรพัฒนำควำมเป็นสำกลทั้งกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ทำงวิชำกำรเกษตร กำร
พัฒนำกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศ มีควำมมั่นใจ กล้ำแสดงควำมคิดเห็นและกล้ำแสดงออก รวมถึงมี
เครือข่ำยสถำบันในต่ำงประเทศ อันจะส่งผลต่อกำรเรียนต่อขั้นสูงขึ้น และกำรทำงำนของบัณฑิตใน
อนำคต ซึ่งจะเป็นบัณฑิตที่มีคุณภำพตรงตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและสำกล
6. ผลการดาเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี
ควำมคิดเห็นของผู้เข้ำร่วมโครงกำรที่มีต่อตนเองจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนิสิต
โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังกำรเข้ำร่วม และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วม ดังนี้
ประเด็นความเห็น
1)

2)

3)

ปี 2554 n=15
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
3.07
ปำนกลำง
4.40
มำกที่สุด

กำรได้รับควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนกำรเกษตรใน
ต่ำงประเทศ

ก่อน
หลัง

กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้ น
กำรเกษตร

ประโยชน์
ก่อน
หลัง

4.38
2.38
3.92

มำกที่สุด
น้อย
มำก

4.47
2.47
4.33

มำกที่สุด
น้อย
มำกที่สุด

ประโยชน์
ก่อน
หลัง
ประโยชน์
ก่อน
หลัง
ประโยชน์
ก่อน
หลัง
ประโยชน์
ก่อน
หลัง
ประโยชน์

4.31
2.38
4.38
4.54
2.77
4.23
4.46
3.08
4.46
4.54
2.77
4.15
4.15
4.15
4.62

มำกที่สุด
น้อย
มำกที่สุด
มำกที่สุด
ปำนกลำง
มำกที่สุด
มำกที่สุด
ปำนกลำง
มำกที่สุด
มำกที่สุด
ปำนกลำง
มำก
มำก
มำก
มำกที่สุด

4.53
2.60
4.67
4.60
3.07
4.40
4.40
3.13
4.40
4.73
2.93
4.53
4.67
4.27
4.40

มำกที่สุด
น้อย
มำกที่สุด
มำกที่สุด
ปำนกลำง
มำกที่สุด
มำกที่สุด
ปำนกลำง
มำกที่สุด
มำกที่สุด
ปำนกลำง
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด

ประสบกำรณ์ใช้ชวี ติ ในต่ำงประเทศ

4) พัฒนำกำรสื่อสำรทำงด้ำนภำษำต่ำงประเทศ

5) ควำมมั่นใจ กล้ำแสดงควำมคิดเห็น และแสดงออก

6) กำรมีเพื่อนและเครือข่ำยสถำบันในต่ำงประเทศ

7) ผลกระทบต่อกำรสมัครงำน/สมัครเรียนต่อ/สำขำวิชำที่เรียน
8) กำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรทำงำน / เรียนต่อ / เรียน
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ปี 2553 n=13
ค่าเฉลี่ย
ระดับ
2.54
น้อย
4.15
มำก
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3
4
5
6
7
8
9

กำรได้รับควำมรูท้ ำงวิชำกำรเกษตรในต่ำงประเทศ
กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำน
เกษตร
ประสบกำรณ์ใช้ชีวิตในต่ำงประเทศ
กำรพัฒนำภำษำต่ำงประเทศ
ควำมมั่นใจ กล้ำแสดงควำมคิดเห็น และแสดงออก
กำรมีเพื่อนและเครือข่ำยสถำบันในต่ำงประเทศ
ผลกระทบต่อกำรสมัครงำน สมัครเรียนต่อ และ
สำขำวิชำที่เรียน
กำรนำไปใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน กำรทำงำน
และเรียนต่อ
จำนวนนิสิตสมัครเข้ำร่วมโครงกำร

ค่ำ
เฉลี่ย
มำก
กว่ำ
3.51

20
คน

+
+

-

4.15
3.92

4.40
4.33

+
+

4.67
4.40
4.40
4.53
4.27

+
+
+
+
+

-

4.38
4.23
4.46
4.15
4.15

4.67
4.40
4.40
4.53
4.27

+
+
+
+
+

4.40

+

-

4.62

4.40

+

81
คน

+

-

35
คน

81
คน

+

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี
2553

2554

ลักษณะ
แนวโน้ม
(+/-)

4.40
4.33

2554

ผลลัพธ์เทียบ
กับเป้ำหมำย
(+/-)

1
2

2552

ผลลัพธ์

ผลงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน

เป้ำหมำย
2554

ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบ 2 ปี เนื่องจำก ปี 2553 และ 2554 มีกระบวนกำรดำเนินกำร
ครบทุกขั้นตอนเหมือนกัน สำมำรถเปรียบเทียบกันได้

7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงาน
กระบวนกำรเสริมสร้ำงนิสิตสู่สำกล เป็นกระบวนกำรที่ต่อยอดและเติมเต็มกระบวนกำรพัฒนำ
บัณฑิตคุณภำพคณะเกษตร ทรัพยำกรที่จัดเตรียมในกระบวนกำรเสริมสร้ำงนิสิตสู่สำกลนี้ มีจำนวน
โครงกำรหลัก 4 โครงกำร ซึ่งนิสิตจำนวนกว่ำ 50 คน ได้รับโอกำสในกำรเดินทำงไปใน 12 ประเทศ ด้วย
งบประมำณสนับสนุนมำกกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี ซึ่งเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ อย่ำงไรก็ตำม ด้วยเงิน
งบประมำณเพียงอย่ำงเดียวไม่สำมำรถนำมำซึ่งบัณฑิตคุณภำพได้ จะต้องประกอบด้วยกระบวนกำร
จัดกำร และกำรดำเนินงำนตำมวงล้อคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คณะเกษตรยังคงภำพควำมเป็น
เลิศทำงวิชำกำรด้ำนกำรเกษตร ทั้งในประเทศและสำกลได้
8. การประเมินผลและการนาผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกระบวนกำรเสริมสร้ำงนิสิตสูส่ ำกล ในปีกำรศึกษำ 2554 อยู่ใน
ระดับมำกทุกประเด็น ซึ่งมีกำรพัฒนำปรับปรุงมำจำกปีกำรศึกษำ 2553
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ประเด็นความเห็น
1)
2)
3)
4)
5)

กำรประชำสัมพันธ์
กำรคัดเลือกนิสิต
ระยะเวลำกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ระยะเวลำกำรจัดโครงกำร
ภำพรวมกำรดำเนินงำนของคณะทำงำน

ปี 2553 n=13
ปี 2554 n=15
ค่าเฉลี่ย ระดับ ค่าเฉลี่ย ระดับ
3.08 ปำนกลำง 3.73
มำก
3.92
มำก
4.07
มำก
3.38 ปำนกลำง 3.60
มำก
3.46
มำก
3.93
มำก
4.00
มำก
4.20
มำก

อย่ำงไรก็ ตำม กำรด ำเนินงำนที่ผ่ ำนมำ พบว่ำ ฐำนะเศรษฐกิ จของครอบครั วของนิสิ ตเป็ น
อุปสรรคหนึ่งในกำรเข้ำร่วมโครงกำร กล่ำวคือ นิสติ ที่ครอบครัวมีควำมพร้อมด้ำนฐำนะทำงกำรเงินส่วน
ใหญ่จะมีโอกำสได้เข้ำร่วมโครงกำรมำกกว่ำ คณะเกษตรจึงได้กำรกระจำยโอกำสทำงด้ำนกำรเรียนรู้
ประสบกำรณ์ ใ นต่ ำ งประเทศ โดยก ำหนดวิ ธี ก ำรคั ด เลื อ กนิ สิ ต แลกเปลี่ ย น ผ่ ำ นกำรจั ด สอบ และ
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดจำกกองทุนพัฒนำนิสิตคณะเกษตร ซึ่งจะเป็นกำรเปิดโอกำสให้แก่นิสิตที่มี
ควำมสำมำรถ แต่ทำงครอบครัวไม่มีควำมพร้อม ได้เข้ำร่วมโครงกำร
9. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
กระบวนกำรเสริมสร้ำงนิสิตสู่สำกล เป็นกระบวนกำรที่ต่อยอดมำจำกกระบวนกำรได้มำซึ่ง
ผู้เรียนที่ดี และกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพนิสิตตำมลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นกำรเติมเต็ม
กระบวนกำรพัฒนำบัณฑิตคุณภำพ ที่ใช้แนวคิดในกำรเสริมสร้ำงนิสิตสู่สำกล ให้เพียบพร้อมด้ำน
วิ ช ำกำรเกษตรและประสบกำรณ์ ทั้ ง ในและต่ ำ งประเทศ ด้ ว ยกำรสร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยกั บ สถำบั น ใน
ต่ำงประเทศ พร้อมดำเนินงำนพัฒนำทักษะภำษำต่ำงประเทศให้กับบุคลำกรและนิสิต และจัดโครงกำร
แลกเปลี่ยนนิสิตกับต่ำงประเทศ เพื่อเสริมสร้ำงมุมมองในกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรที่ทันสมัยและเป็น
นำนำชำติ โดยคณะเกษตรสนับสนุนทุนให้กับนิสติ และบุคลำกร อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำบัณฑิตคุณภำพ
ของคณะเกษตร โดยมีแผนงำนและกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมวงล้อคุณภำพ
10. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำงบัณฑิตสู่สำกล เพื่อเป็นบัณฑิตคุณภำพ ขึ้นอยู่กับ
1) งบประมำณที่สนับสนุนอย่ำงเพียงพอ 2) กำรบริหำรจัดกำรที่เป็นกระบวนกำรมีแผนงำน/โครงกำร/
กิจกรรม/วิธีกำรดำเนินงำนที่เป็นขั้นตอน และ 3) ควำมร่วมมือของบุคลำกรและนิสิตทุกคน
11. การตั้งเป้าหมายการดาเนินงานในอนาคต
คณะเกษตรมุ่งเน้นกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ ให้มีควำมสำนึ กดี มุ่งมั่น สร้ำงสรรค์ สำมัคคี
โดยมีกำรใช้กระบวนกำรพัฒนำบัณฑิตคุณภำพ เป็นตัวขับเคลื่อนโครงกำรและกิจกรรม เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตมีงำนทำ ร้อยละ 100 หรือศึกษำต่อในระดับสูง
ขึ้น ท ำให้เ กิ ดกำรยอมรับ จำกสำธำรณชน ผู้ป ระกอบกำร หน่วยงำนรำชกำร ในควำมสำมำรถของ
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บัณฑิต ซึ่งเป็นเครื่องกำรรันตีว่ำบัณฑิตที่จบจำกคณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ มีคุณภำพ
เป็นผู้เพียบพร้อมในทุกด้ำน และสำมำรถก้ำวสู่ตลำดแรงงำนอำเซียนและสำกลได้อย่ำงมั่นใจ
นาเสนอโดย
ผศ.ดร.พนำมำศ ตรีวรรณกุล : รองคณบดีฝำ่ ยประชำสัมพันธ์และประกันคุณภำพ
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ประเภทที่ 3
การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
รางวัลระดับดีเยี่ยม 3 ผลงาน
โครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
www.qa.ku.ac.th

www.qa.kuwww.ac.th
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การใช้แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แบบบาร์โค้ดในระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์
1. ที่มาของปัญหา
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้กำหนดให้นิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ในระดับปริญญำตรี
ทุกคนต้องเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 15 กิจกรรม และมีหน่วยชั่วโมงกิจกรรม ไม่น้อย
กว่ำ 100 ชั่วโมงกิจกรรม จึงสำมำรถมีสิทธิ์เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรเมื่อจบกำรศึ กษำ โดยใช้
เว็บไซต์ http://nisit.kasetsart.org/Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นศูนย์กลำงในกำรรับรองกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมของนิสติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ในกำรดำเนินกำรบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในกิจกรรมต่ำงๆ โครงกำรต่ำงๆ ที่นิสิตได้
เข้ำร่วมกิจกรรม ในระบบ Transcript กิจกรรมนิสิต ทำให้นิสิตได้รับหน่วยชั่วโมงกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรจริง
กำรบันทึกชั่วโมงกิ จกรรมเสริมหลักสูตร บ่อยครั้ง มักมีปัญ หำกั บผู้ดูแลระบบ Transcript
กิจกรรมในกำรบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร อำทิเช่น รหัสนิสิตผู้เข้ำร่วมไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน
ท ำให้ผู้ เ ข้ ำร่ ว มกิ จ กรรมตกหล่ น ใช้ เ วลำจัด กำรข้ อ มู ลในกำรบั นทึ ก ชั่ วโมงกิจ กรรมเสริ ม หลั กสู ต ร
ค่อนข้ำงมำกและไม่ทันเวลำปัจจุบัน บำงครั้งก็ได้รับกำรร้องเรียนว่ำ เข้ำร่วมกิจกรรมแต่ไม่ได้รับชั่วโมง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงกำรนั้นๆ ทำให้นิสิต เสียผลประโยชน์ และกำรทำงำนขำดประสิทธิภำพ
ขำดคุณภำพ ส่งผลกระทบต่อระบบ Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหำวิทยำลัยได้กำหนดให้เป็น
ระบบพืน้ ฐำนที่นสิ ิตมหำวิทยำลัยต้องเข้ำร่วม
ดังนั้นจึงทำให้กำรจัดกำรข้อมูล จัดกำรระบบ Transcript กิจกรรมเสริมหลักสูตรสำหรับนิสิต
ภำยในคณะวิทยำศำสตร์ ต้องมีรูปแบบกำรทำงำนที่ชัดเจน ข้อมูลถูกต้อง จำนวนผู้เข้ำร่วมต้องครบถ้วน
ต้องทำงำนรวดเร็วทันต่อสถำนกำรณ์ปัจจุบัน สำมำรถตรวจสอบกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนิสิตได้ทุกคน
และทุกกิจกรรม ทุกโครงกำรที่ได้มกี ำรดำเนินงำนจริง เป็นมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
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ถ้ามีการบันทึกรหัสนิสิตผิดพลาด นิสิตไม่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร

เกิดจากอะไร? ครับ
บันทึกรหัสนิสิตไม่ถูกต้อง ล่ำช้ำ งำนล้นมือ ทำให้นสิ ิตไม่ได้รับชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร
แนวทางในการแก้ปัญหา
จุดสำคัญของงกำรบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตรในระบบ Transcript กิจกรรมเสริม
หลักสูตร http://nisit.kaset.org คือ รหัสนิสิตถูกต้อง นิสิตจะเป็นตัวอ้ำงอิง เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่ำง
นิสิตผู้เข้ำร่วมโครงกำรกับระบบกำรบันทึกกิจกรรมเสริมหลักสูตร ถ้ำบันทึกรหัสนิสิตไม่ถูกต้อง ระบบ
ก็ไม่สำมำรถถ่ำยโอนชั่วโมงกิจกรรมให้นิสติ ได้

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555

77

ตารางแสดงค่าการบันทึกชม.กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระบบ transcript กิจกรรมนิสติ http://nisit.kasetsart.org โดยแยกตามหน่วยงานในสังกัดและแยกตามปีการศึกษา
กำรบันทึกชม.กิจกรรมเสิรม

ปีกำรศึกษำ 48-50

ปีกำรศึกษำ 2551

ปีกำรศึกษำ 2552

ปีกำรศึกษำ 2553

จำนวน

จำนวน

จำนวน

จำนวน

หลักสูตรในปึกำรศึกษำ

ต่ำงๆ จำนวน โครงกำรที่
โครงกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

ที่จัด

บันทึก

ระดับ

จำนวน โครงกำร

ระดับ

จำนวน โครงกำรที่

เปอร์เซ็นต์ โครงกำร ที่บนั ทึก เปอร์เซ็นต์ โครงกำร

ผิดพลำด ที่ถกู ต้อง

ที่จัด

ผิดพลำด ที่ถกู ต้อง

ที่จัด

ระดับ

จำนวน โครงกำร

ปีกำรศึกษำ 2554
จำนวน

ระดับ

จำนวน โครงกำร

ระดับ

บันทึก เปอร์เซ็นต์ โครงกำร ที่บนั ทึก เปอร์เซ็นต์ โครงกำร ที่บนั ทึก เปอร์เซ็นต์
ผิดพลำด ที่ถกู ต้อง

ที่จัด ผิดพลำด ที่ถกู ต้อง

ที่จัด

ผิดพลำด ที่ถกู ต้อง

คณะวิทยำศำสตร์

2

2

0.00

7

1

(85.71)

7

4

(42.86)

6

1

(83.33)

21

0

(100.00)

สโมสรนิสติ คณะฯ

14

9

(35.71)

8

4

(50.00)

16

5

(68.75)

9

2

(77.78)

8

0

(100.00)

ภำควิชำคณิตศิ ำสตร์

7

2

(71.43)

8

2

(75.00)

6

0

(100.00)

5

0

(100.00)

4

0

(100.00)

ภำควิชำเคมี

4

1

(75.00)

3

0

(100.00)

5

2

(60.00)

2

0

(100.00)

4

0

(100.00)

ภำควิชำจุลชีววิทยำ

10

4

(60.00)

9

3

(66.67)

10

0

(100.00)

2

0

(100.00)

1

0

(100.00)

ภำควิชำชีวเคมี

11

0

(100.00)

5

0

(100.00)

6

0

(100.00)

5

0

(100.00)

4

0

(100.00)

ภำควิชำพฤกษศำสตร์

12

0

(100.00)

5

0

(100.00)

5

0

(100.00)

5

0

(100.00)

4

0

(100.00)

ภำควิชำพันธุศำสตร์

7

1

(85.71)

2

0

(100.00)

6

1

(83.33)

4

0

(100.00)

4

0

(100.00)

ภำควิชำฟิสกิ ส์

2

0

(100.00)

3

0

(100.00)

4

0

(100.00)

1

0

(100.00)

2

0

(100.00)

ภำควิชำรังสีประยุกต์และไอโซโทป

2

0

(100.00)

7

0

(100.00)

3

0

(100.00)

3

0

(100.00)

5

0

(100.00)

ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

3

1

(66.67)

7

1

(85.71)

8

4

(50.00)

10

0

(100.00)

7

0

(100.00)

ภำควิชำวิทยำศำสตร์พนื้ พิภพ

8

1

(87.50)

5

1

(80.00)

6

1

(83.33)

7

0

(100.00)

6

0

(100.00)

ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม

4

1

(75.00)

3

1

(66.67)

5

0

(100.00)

4

0

(100.00)

5

0

(100.00)

ภำควิชำสถิติ

3

1

(66.67)

2

0

(100.00)

5

0

(100.00)

4

0

(100.00)

4

0

(100.00)

ภำควิชำสัตววิทยำ

4

1

(75.00)

5

0

(100.00)

7

2

(71.43)

7

0

(100.00)

7

0

(100.00)

ตารางที่ 1 ตารางแสดงค่าการบันทึกชม.กิจกรรมเสริมหลักสูตรในระบบ transcript กิจกรรมนิสิต http://nisit.kasetsart.org โดยแยกตามหน่วยงานในสังกัดและแยกตามปีการศึกษา
ทีม่ า ของข้อมูล http://nisit.kasetsart.org ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2555
หมายเหตุ แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรแบบบาร์โค้ด มีการเริ่มใช้งาน ภาคต้น ปีการศึกษา 2553 จะเห็นได้วา่ ปีการศึกษา 2553 - 2554 ข้อมูลมีความถูกต้อง
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ผลการดาเนินงาน (Output)
1. กำรทำงำนทำได้อย่ำงรวดเร็ว ลดภำระงำนได้มำก
2. ควำมถูกต้องของข้อมูลครบ 100% เนื่องจำกใช้บำร์โค้ดแทนกำรบันทึกรหัสนิสิตด้วยคน
3. สำมำรถอัพโหลดข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว ทำให้นสิ ิตได้รับผลประโยชน์โดยตรง
4. กระบวนกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
5. ใบเซ็นชื่อแบบบำร์โค้ด สำมำรถทำได้เอง ประหยัดงบประมำณ ไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำง
ทำบำร์โค้ด
ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Outcome)
1. นิสติ เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมมั่นใจในระบบใบเซ็นชื่อแบบบำร์โค้ด เพรำะข้อมูลมีควำมถูต้อง
ครบถ้วน รำยชื่อผูเ้ ข้ำร่วมไม่มีกำรตกหล่น
2. มีกำรบันทึกข้อมูลที่ รวดเร็ว อัพโหลดข้อมูลที่เป็นปัจ จุบัน ท ำให้นิสิตมีควำมพึงพอใจและ
ประทับใจในกำรจัดกำรข้อมูล ก่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนิสิต
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงาน
1. ในกำรออกแบบ กำรสร้ำงแบบฟอร์มใบเซ็นชื่อแบบบำร์โค้ดอำศัยโปรแกรม Excel ที่มีกำร
ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงำนทั่วๆไป ทำให้สำมำรสร้ำงแบบฟอร์มได้อย่ำงง่ำย ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มเติม
2. ในกำรแปลผลบำร์โค้ดเป็นตัวเลข ต้องอำศัยเครื่องยิงบำร์โค้ดเข้ำมำช่วยในกำรทำงำน เพียง
หนึ่งเครื่องสำมำรถใช้งำนในระดับคณะขนำดใหญ่ได้
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3. แบบฟอร์มใบเซ็นชื่อสำมำรถเก็บรักษำเป็นเอกสำรยืนยันกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของนิสิต เมื่อ
นิสติ มีข้อสงสัย และใช้เป็นเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยงบประมำณกำรทำรำยงำนสรุปโครงกำร
แนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงในอนาคต
1. มี ก ำรถ่ ำ ยทอดองค์ ค วำมรู้ ก ำรสร้ ำ ง กำรออกแบบ แบบฟอร์ ม เซ็ น ชื่ อ แบบบำร์ โ ค้ ด ให้
หน่วยงำนต่ำงๆ เช่น นักวิชำกำรศึกษำคณะต่ำงๆ สโมสร ชมรม ชุมนุมนิสิตต่ำงๆ ได้นำไปประยุกต์ใช้
งำน เพื่อกำรทำงำนที่ดีขนึ้ และมีประสิทธิภำพ และถือว่ำเป็นประโยชน์แก่ตัวนิสิต และระบบกำรจัดกำร
กำรบันทึกชั่วโมงกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีคุณภำพก่อให้เกิดประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
2. แบบฟอร์มบำร์โค้ดสำมำรถนำไปประยุกต์ในกำรช่วยบันทึกข้อมูลต่ำงๆ เช่น งำนสำรบรรณ
งำนทะเบียน งำนพัสดุ หรืองำนอื่นๆที่มีกำรจัดเก็บข้อมูล ก่อให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงระบบงำนอื่นๆ
ต่อไป
นาเสนอโดย
ว่ำที่รอ้ ยตรีชนินทร โสรถำวร : นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
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โครงการงานธุรการแบบเครือข่ายสังคมข้อมูลสารสนเทศ
โดย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. ความเป็นมา/หลักการ
ด้วยภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้นมำ
เป็นระยะเวลำกว่ำ 22 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต มหำบัณฑิต และดุษฎีบั ณฑิต ในสำขำวิชำ
วิศวกรรมเคมี เน้นให้ผู้สำเร็จกำรศึกษำมีคุณธรรมมีควำมแข็งแกร่งในพื้นฐำนด้ำนวิศวกรรมเคมีและ
เพิ่ ม ควำมสำมำรถ ในกำรออกแบบ ควำมตระหนั ก ด้ ำ นควำมปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรใช้คอมพิวเตอร์ และภำษำอังกฤษได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งภำควิชำวิศวกรรมเคมี ได้
ให้บ ริก ำรข้อมูล ต่ำงๆ แก่ ผู้เ กี่ ย วข้อง โดยงำนธุ รกำรภำควิชำฯ นับ ว่ำเป็นหน่วยงำนหลัก ที่สำคัญ ที่
ให้บริกำรดังกล่ำว ระบบงำนธุรกำรของภำควิชำวิศวกรรมเคมี ประกอบไปด้วย งำนสำรบรรณ งำน
กำรเงินและพัสดุ งำนวิชำกำร งำนบริหำรและวำงแผน ซึ่งในแต่ละงำนจะต้องมีกำรติดต่อสื่อสำรทำง
ข้อมูลกับบุคคลต่ำงๆ จำนวนมำกไม่ว่ำจะเป็น นิสิต บุคลำกร ในภำควิชำฯ รวมทั้งบุคคลภำยนอก ซึ่ง
ระบบกำรส่ ง สำรของภำควิ ช ำฯ ในปั จ จุ บั น ใช้ วิ ธี ก ำรพิ ม พ์ ป ระกำศติ ด บอร์ ด
กำรส่ ง e-mail
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซด์ภำควิชำฯ และกำรเวียนบอกด้วยวำจำเป็นรำยบุคคล แต่เนื่องจำกในกำรส่ง
ข้อมูลให้ผู้รับข้อมูลนั้นยั งใช้เวลำและคนในกำรทำงำนค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกในแต่ละวันจะมีข้อมูล
ข่ ำ วสำรของภำควิ ช ำฯ ที่ ต้ อ งประชำสั ม พั น ธ์ เ ป็ น จ ำนวนมำกพร้ อ มทั้ ง มี นิ สิ ต และบุ ค ลำกร
ของภำควิชำฯ ต้องกำรรับรู้ขอ้ มูลบำงส่วนของภำควิชำฯ ทำให้กำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรแต่ละคน
เกิดควำมไม่ต่อเนื่อง อีกทั้งวิธีกำรสื่อสำรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควรเนื่ องจำกขำด
กำรตอบรับของผู้รับข้อมูลและไม่ทั่วถึง อนึ่งเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ จึงมีควำม
จำเป็นที่เรำจะต้องศึกษำและพัฒนำระบบงำนธุรกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้เหมำะสมและเข้ำถึงกลุ่มผู้รับ
ข้อมูลได้งำ่ ยและสะดวกมำกยิ่งขึน้
ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันเทคโนโลยีมบี ทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำระบบกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล
ค่อนข้ำงมำก เนื่องจำกสำมำรถช่ว ยในกำรจัดกำรข้อมูลพร้อมทั้งส่งข้อมูลไปยั งผู้รับ ข้อมูลได้ อย่ำง
รวดเร็วได้ทั่วทุกมุมโลก หลำยองค์กรได้นำเทคโนโลยีต่ำงๆ มำใช้ในกำรประยุกต์กับกำรทำงำนของ
องค์ ก ร ซึ่ ง ภำควิ ช ำฯ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ควำมส ำคั ญ ของกำรน ำระบบสั ง คมเครื อ ข่ ำ ยข้ อ มู ล (Social
Information Network) คือ กำรประยุกต์ใช้ วิธีในกำรรวบรวม กำรเข้ำถึงข้อมูลให้สู่สังคม เข้ำมำช่วยให้
กำรปฏิบัติงำนมีควำมรวดเร็ว เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำรได้โดยใช้กระบวนกำร
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะท ำให้ส ำมำรถเก็ บ รวบรวมข้อมูลสำหรับ ประมวลผลและปรับ ปรุงข้อมูลให้
ทันสมัย ช่ว ยในกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีขนำดใหญ่ หรือมีปริมำณมำกและช่วยทำให้กำรเข้ำถึงข้อมูล
(access) เหล่ำนั้นได้อย่ำงรวดเร็ว กำรที่นำระบบสำรสนเทศมำช่วยในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูล อันเป็นช่องทำงที่ทำให้เกิดกำรติดต่อสื่อ สำรทำให้เกิดกำรประหยัดต้นทุนกำรดำเนินกำรอย่ำง
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มำกช่วยให้กำรติดต่อสื่อสำรเป็นไปอย่ำงรวดเร็ว กำรใช้เครือข่ำยทำงคอมพิวเตอร์ ทำให้มีกำรติดต่อได้
ทั่วโลกภำยในเวลำที่รวดเร็ว ระบบสำรสนเทศช่วยทำให้กำรประสำนงำนระหว่ำงฝ่ำยต่ำงๆ เป็นไปได้
ด้วยดีโดยเฉพำะหำกระบบสำรสนเทศนัน้ ออกแบบเพื่อเอื้ออำนวยให้หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกที่
ในระบบทั้งหมดจะทำให้ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดสำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้และทำให้กำรประสำนงำน
หรือกำรทำควำมเข้ำใจเป็นไปได้ดว้ ยดียิ่งขึน้ ด้วยเหตุน้ภี ำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์ จึง
ได้จัดตั้งโครงกำรงำนธุรกำรแบบเครือข่ำยสังคมข้อมูลสำรสนเทศ เพื่อพัฒนำวิธีกำรสื่อสำรให้แก่นิสิต
อำจำรย์และเจ้ำหน้ำที่ของภำควิชำฯ โดยกำรเพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรและกำรเก็บข้อมูล โดยกำร
นำเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ เข้ำมำใช้ในกำรประยุก ต์กับกำรทำงำนขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้กำร
ปฏิบัติงำนธุรกำรที่มีขอ้ มูลปริมำณมำกและมีควำมสลับซับซ้อน สำมำรถจัดเก็บข้อมูลได้อย่ำงเป็นระบบ
และเข้ำถึงข้อมูลเหล่ำนั้นด้วยรวดเร็ว และมีกำรประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ
วัตถุประสงค์
พัฒนำระบบช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลและข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ สำหรับนิสิตและบุคลำกร
ของภำควิชำวิศวกรรมเคมี ให้มีป ระสิทธิภำพดีขึ้น ซึ่งอำศัย เทคนิคเครือข่ำยสังคมข้อมูลที่เ ป็นกำร
ประยุกต์เครือข่ำยสังคมออนไลน์ (Social Network) และร่วมกับกำรจัดเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud
Storage)
แนวทางและแผนการดาเนินโครงการ
แนวทางดาเนินการ
1. เพิ่มช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำรกับนิสติ และบุคลำกรภำควิชำฯ เพื่อให้รับข้อมูล ข่ำวสำร
ประชำสัมพันธ์ให้ถึงตัวได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วขึ้น และสำมำรถตอบกลับกับภำควิชำฯ ได้ทันที รวมถึง
ภำควิ ช ำฯ ยั ง ได้ รั บ ควำมคิ ด เห็ น ปั ญ หำต่ ำ งๆ ในด้ ำ นกำรเรี ย นของนิ สิ ต ไ ด้ ทุ ก ที่ ทุ ก เวลำ
2. เปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรระบบจัดเก็บงำนเอกสำรและรวบรวมข้อมูลภำควิชำฯ ผลงำนของ
บุคลำกร ให้เป็นหมวดหมู่ สำมำรถค้นหำได้ง่ำย ป้องกันเอกสำรสูญหำย ไม่เสื่อมสภำพ เพื่อให้บุคลำกร
ของภำควิชำฯ มีแหล่งเก็บข้อมูลเป็นที่รับรู้ร่วมกัน สำมำรถแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ทุกที่
ทุกเวลำ เจ้ำหน้ำที่ไม่เสียเวลำในกำรติดตำม รวบรวมงำนข้อมูลที่ต้องนำไปใช้เป็นประจำทุกปี สำมำรถ
เป็นฐำนข้อมูลเพื่อรองรับกำรนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อ่นื ได้
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แผนการดาเนินงาน
การดาเนินงาน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. วิเครำะห์สภำพปัญหำ สำเหตุปัญหำ คัดเลือกหัวข้อ
เรื่อง กำหนดเป้ำหมำย วำงแผนกำรดำเนินงำน
2. สำรวจควำมพึงพอใจของนิสติ และบุคลำกรของ
ภำควิชำวิศวกรรมเคมีที่มีต่อช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูล
และข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบเก่ำ
3. ออกแบบโครงสร้ำงกลุ่มเป้ำหมำยในกำร
ติดต่อสื่อสำรและระบบกำรจัดเก็บเอกสำร
4. จัดตั้งระบบโปรแกรม Facebook ระบบ Sugar Sync
และ Zotero ให้แก่บุคลำกร
5. จัดอบรมกำรใช้โปรแกรม Facebook Sugar Sync
และ Zotero ให้แก่บุคลำกร
6. ใช้งำนระบบโปรแกรม Facebook ระบบ Sugar
Sync และ Zotero
7. เก็บข้อมูลจำนวนกำรเข้ำใช้โปรแกรม Facebook
ระบบ Sugar Sync และ Zotero
8. รำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร
9. ประเมินผลควำมพึงพอใจกำรใช้งำนโปรแกรม
Facebook ระบบ Sugar Sync และ Zotero จำกกลุ่ม
ตัวอย่ำงนิสิตและบุคลำกร
10. สรุปผลและติดตำมผลกำรดำเนินงำน
11. จัดทำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ของโครงกำร

วิธีการดาเนินงาน
พัฒนำระบบช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลและข่ำวสำรประชำสัมพันธ์ ให้แก่นสิ ิตระดับปริญญำตรี
บัณฑิตศึกษำ และบุคลำกรของภำควิชำวิศวกรรมเคมี รวมถึงกำรจัดกำรระบบจัดเก็บเอกสำรข้อมูล
ของบุคลำกรและผลงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยอำศัยเทคนิคเครือข่ำยสังคมข้อมูลที่ใช้ Facebook ซึ่งเป็น
เว็บไซต์เครือข่ำยสังคม ร่วมกับกำรใช้โปรแกรม Sugar Sync และ Zotero เพื่อทำกำรจัดเก็บข้อมูล/
เอกสำร แบบกลุ่มเมฆ โดยกำหนดรูปแบบช่องทำงกำรสื่อสำรข้อมูลด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. สมัครเข้ำใช้งำน Facebook และสร้ำงกลุ่มนิสิตแต่ละชั้นปี และศิษย์เก่ำ โดยอำจำรย์และ
เจ้ำหน้ำที่ทุกคนสำมำรถ เข้ำ Facebook ของภำควิชำฯ เพื่อติดต่อสื่อสำรกับกลุ่มนิสติ แต่ละชั้นปีได้ด้วย
ตนเอง ทั้งนีย้ ังได้ตั้งกลุ่มบุคลำกร KU-ChE ใน Facebook ของบุคลำกรทุกคนเพื่อใช้ติดต่อสื่อสำรกัน
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เฉพำะบุคลำกรในหน่วยงำนเท่ำนั้น
2. สร้ำง Fanpage เพื่อแจ้งข่ำวประชำสัมพันธ์กิจกรรมภำควิชำฯ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ภำควิชำฯ เป็น
ผูด้ ูแลระบบและทำหน้ำที่ลงข้อมูลข่ำวสำรและภำพกิจกรรมของภำควิชำฯ ใน Fanpage
3) จัดระบบสืบค้นข้อมูลผลงำนตีพิมพ์ของอำจำรย์ ด้วยโปรแกรม Zotero โดยมีเจ้ำหน้ำที่
ภำควิชำฯ เป็นผู้ Update เอกสำรผลงำนอย่ำงต่อเนื่องและจัดกำรประเภทคำค้นข้อมูลในโปรแกรม
เพื่อให้สะดวกต่อกำรค้นหำและบริกำรข้อมูลได้รวดเร็วมำกขึน้
4) จัดโครงสร้ำงประเภทข้อมูลเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลงำนของบุคลำกรและแบ่งปันข้อมูลของ
หน่วยงำนเพื่อใช้ร่วมกัน ด้วยโปรแกรม Sugar Synce โดยมีเจ้ำหน้ำที่ภำควิชำฯ เป็นผู้จัดกำร
โครงสร้ำงกำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นหมวดหมู่อย่ำงชัดเจน และ Update เอกสำรของภำควิชำฯ อย่ำง
ต่อเนื่องและแชร์ไฟล์ให้บุคลำกร ทั้งนี้บุคลำกรในหน่วยงำนสำมำรถส่งไฟล์งำนข้อมูลต่ำงๆ ที่ใช้เป็น
ประจำทุก ปี ในระบบโฟลเดอร์ของ Sugar Sync ซึ่งสะดวกในกำรรวบรวมข้อมูลของเจ้ำหน้ำที่
5) ติดตั้งโปรแกรมกำรใช้งำนและจัดอบรมถ่ำยทอดควำมรู้กำรใช้งำนของโปรแกรม Facebook
Sugar Synce และ Zotero ให้แก่บุคลำกรทุกท่ำน รวมถึงประชำสัมพันธ์นสิ ิตผ่ำนทำงห้องเรียน กิจกรรม
ต่ำงๆ ให้รจู้ ัก Facebook และ Fanpage ของภำควิชำฯ เพื่อสมัครเป็นสมำชิก Facebook ของภำควิชำฯ
โครงสร้างระบบการสื่อสารข้อมูลแบกเป็น 2 ส่วนดังนี้
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน facebook
สำหรับช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลในรูปแบบนี้ ภำควิชำฯ ต้องกำรนำมำใช้เพื่อช่วยให้กำร
ส่งข่ำวสำรถึงผูร้ ับสำรได้รวดเร็วฉับไว
ลักษณะข้อมูล : ข่ำวสำรจะเป็นเรื่องที่ตอ้ งประชำสัมพันธ์เฉพำะกลุ่ม และเป็นข่ำวสำรที่มีควำม
เป็นส่วนกลำงสำมำรถเผยแพร่ได้จริงๆ เนื่องจำก facebook เป็นสื่อที่ทุกคนที่เป็นเพื่อนกันสำมำรถ
มองเห็นกันได้ ตัวอย่ำงเช่น เรื่องกำรย้ำยห้องเรียน/กำรงดสอน บุคลำกรได้รับรำงวัล เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้ดขู ่ำวสำรถึงผู้รับสำรที่เป็นเป้ำหมำยอย่ำงแท้จริงได้รับรู้เท่ำนั้น ดังนัน้ สมำชิกจะถูกแบ่งเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อกลุ่ม
Chem En 23 E67 (ปี2)
Chem En 23 E67 (ปี2)
CHEM-EN21(ปี 4)
KU-ChE-Grad
ChemEN-KU (กลุ่มรวมนิสติ ของภำควิชำฯ)
บุคลำกร KU-ChE

จานวนสมาชิก
90
95
90
65
346
31

รูปที่ 1 : แสดงภาพตัวอย่างการจัดกลุ่มสมาชิก บน facebook ได้แก่กลุ่มนิสิตแยกชั้นปี และบุคลากรภาควิชาฯ
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2) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่าน fanpage ของ facebook
สำหรับช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ขอ้ มูลในรูปแบบนี้ ภำควิชำฯ ต้องกำรนำมำใช้เพื่อ
ช่วยประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรทั่วไป รวมทั้งกิจกรรมต่ำงๆ ของภำควิชำฯ ให้กับนิสิต บุคลำกรภำควิชำฯ
และบุคคลภำยนอกเหมือนกับกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซด์ แต่ Fanpage สำมำรถรำยงำนและวัด
สถิติ เช่น สำมำรถดูได้ว่ำมีคนเข้ำมำแสดงควำมคิดเห็นหรือโพสต์ขอ้ ควำมมำกน้อยเพียงใด รวมถึง
สำมำรถโต้ตอบกับกลุ่มบุคคลที่เป็นสมำชิกได้
ลักษณะข้อมูล : ข่ำวสำรทั่วไป โดยเป็นข้อมูลที่สำมำรถเปิดเผยสู่สำธำรณชนได้

รูปที่ 2 : แสดงภาพตัวอย่างการเผยแพร่ข่าวสาร/กิจกรรมของภาควิชา ผ่านทางระบบ Fanpage ของ facebook

3) การจัดเก็บข้อมูลและแชร์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมสำหรับเก็บข้อมูลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Storage) ดังนี้
3.1 โปรแกรม Zotero
ภำควิชำฯ ใช้โปรแกรมนีส้ ำหรับจัดเก็บเอกสำรข้อมูลเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภำพ
รวมถึงไฟล์ชนิดอื่นที่สำมำรถสืบค้นได้จำกแหล่งข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ต สำมำรถแยกหมวดหมู่อย่ำง
ชัดเจน รวมถึงสร้ำงระบบฐำนข้อมูล เพื่อให้ง่ำยต่อกำรค้นหำข้อมูลที่จัดเก็บ : ไฟล์ผลงำนตีพมิ พ์ของ
ภำควิชำฯ ปี 2011 – ปัจจุบัน ลักษณะกำรจัดเก็บ : ตั้งประเภทคำค้น (tag) แยกเป็นหมวดหมู่อย่ำง
ชัดเจน โดยแยก เป็นปี พ.ศ., ชนิดของผลงำน (Inter paper, Local paper, Inter conference, Local
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Conference) ฐำนข้อมูล (Q1 – Q4, TCI) เป็นต้น รวมถึงสร้ำง library สำหรับเก็บ paper เป็นรำยชื่อ
อำจำรย์แต่ละท่ำน เพื่อให้สะดวกต่อกำรค้นหำเป็นรำยบุคคล

รูปที่ 3 : แสดงภาพตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลผลงานตีพิมพ์ของภาควิชาฯ ด้วยระบบ Zotero

3.2 โปรแกรม Sugar Sync
เป็นโปรแกรมบริกำรพื้นที่เก็บไฟล์ออนไลน์ ที่ภำควิชำฯ นำมำใช้เพื่อช่วยใน กำรแบ่งปัน
ข้อมูลในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลำกรในภำควิชำฯ ซึ่งสำมำรถประหยัดเวลำของบุคลำกรใน
กำรส่ง e-mail หรือบันทึกงำนลงใน USB Flash Drive เพื่อส่งต่อให้กับบุคลำกรที่ต้องกำรข้อมูลนั้น
ข้อมูลที่แบ่งปัน : เป็นข้อมูล ส่วนกลำงทั่วไปที่บุคลำกรและหน่วยงำนอื่นมำขอข้อมูลของภำควิชำฯ
อยู่เป็นประจำ อำทิเช่น ข้อมูลติดต่อนิสิต ตำรำงสอน ตำรำงเรียน หลักสูตร Course Syllabus ปฏิทิน
กำรศึก ษำ แบบฟอร์ม ต่ำ งๆ และเอกสำรของอำจำรย์ภ ำควิช ำฯ ที่ เ กี่ ย วกั บ กำรเดิ น ทำงไปรำชกำร
จดหมำยเชิญกำรเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยำกร กรรมกำรต่ำงๆ ภำยนอกมหำวิทยำลัย เป็นต้น
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รูปที่ 3 : แสดงภาพตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและส่วนกลางของภาควิชาฯ ด้วยระบบ Zotero

ผลการดาเนินงาน (Output) ที่สาคัญ
1. มีจำนวนกลุ่มนิสิตทุกระดับและบุคลำกรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกใน Facebook ของภำควิชำฯ
จำนวน 371 คน จำก 459 คน คิดเป็นร้อยละ 81 ของจำนวนนิสติ และบุคลำกรทั้งหมด
2. บุคลำกรมีควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ระบบกำรจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล ด้วยระบบ
Zotero และ Sugar Sync อยู่ในระดับมำก
ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Outcome) ผลลัพธ์ของกำรดำเนินงำนออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนทำง Facebook
กำรประชำสัมพันธ์รูปแบบใหม่สำมำรถลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรทำงำนได้ค่อนข้ำงมำก ดัง
ตำรำงเปรียบเทียบขั้นตอนและระยะเวลำกำรทำงำนของกำรติดประกำศตำมบอร์ด และ facebook ดังนี้

1.
2.
3.
4.

การติดประกาศตามบอร์ด
พิมพ์ประกาศ
ทาสาเนา 3 ชุด
นาไปติดประกาศที่บอร์ด
ชั้น 1 ชั้น 3 และ ชั้น 5
เอาประกาศหมดอายุออก
รวมระยะเวลา

เวลา (นาที)
5
2
10

facebook
พิมพ์ประกำศใน
ช่องสื่อสำรของ facebook

เวลา (นาที)
5

10
27

รวมระยะเวลา

หลังกำรแก้ไข จำกตำรำงข้ำงต้นสำมำรถสรุปข้อดีของกำรประชำสัมพันธ์รูปแบบใหม่ได้ดังนี้
1) สำมำรถลดขั้นตอนกำรดำเนินงำนเหลือ 1 ขั้นตอน จำก 4 ขั้นตอน
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2) สำมำรถลดระยะเวลำกำรทำงำนได้ 22 นำที ต่อกำรประชำสัมพันธ์ข่ำว 1 ครั้ง
ดังนัน้ จึงขอเทียบข้อมูลเฉพำะในส่วนของกำรลดระยะเวลำกำรทำงำนด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ดังนี้
จานวนวัน
1 วัน
1 สัปดำห์
1 เดือน
1 ปี

จานวนครั้งที่
ประชาสัมพันธ์ (ครั้ง)
2
10
40
480

ลดระยะเวลา
(นาที)
44
220
880
10,560

ลดระยะเวลา (ชั่วโมง)
0.44
3 ชั่วโมง 40 นำที
14 ชั่วโมง 40 นำที
176 ชั่วโมง

จำกตำรำงจะเห็นได้ว่ำกำรเปลี่ยนวิธีกำรประชำสัมพันธ์โดยนำเครือข่ำยสังคมข้อมูลออนไลน์
(Facebook) มำใช้ในงำนธุรกำรสำมำรถลดระยะเวลำกำรทำงำนได้เป็นอย่ำงมำก ซึ่งช่วยให้เจ้ำหน้ำที่
สำมำรถบริหำรจัดกำรกำรทำงำนอย่ำงอื่นได้และมีคุณภำพชีวิตในกำรทำงำนที่ดยี ิ่งขึ้น
2. กำรจัดเก็บข้อมูล
โปรแกรม Zotero
ภำควิชำฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบกำรจัดเก็บผลงำนตีพมิ พ์โดยจัดเก็บเป็นไฟล์ลงในโปรแกรม Zotero
ซึ่งมีควำมสะดวกในกำรค้นหำมำก เนื่องจำกสำมำรถตั้งคำค้นหำได้หลำกหลำยตำมลักษณะกำรใช้งำน
ดังนัน้ จึงขอเปรียบเทียบวิธกี ำรจัดเก็บข้อมูลดังนี้

วิธีการค้นหา

ระยะเวลาในการค้นหา (นาที)
(โดยประมาณ)

1. ค้นหำผลงำนตีพิมพ์เป็นกระดำษโดยใส่ในแฟ้ม

20-30

2. ค้นหำไฟล์ในโปรแกรม Zotero
สามารถลดระยะเวลาการค้นหาได้

2-5
15-25

ข้อดีในกำรจัดเก็บผลงำนด้วยระบบ Zotero
1) ลดระยะเวลำในกำรค้นหำไฟล์ได้ค่อนข้ำงมำก ยกตัวอย่ำง ถ้ำต้องกำรผลงำนตีพิมพ์
ที่เป็น International Journal ของอำจำรย์ท่ำนหนึ่งที่ตีพมิ พ์ในปี 2011 ทั้งปี โปรแกรมก็สำมำรถค้นหำให้
พร้อมดำวน์โหลดได้เลย
2) ในกำรค้นหำข้อมูลไม่จำเป็นต้องถำมผูข้ อข้อมูลว่ำตีพิมพ์ในช่วงเดือนไหน ถ้ำรู้ว่ำ
ตีพมิ พ์ในปีไหนก็สำมำรถค้นหำได้เลย แต่ถ้ำไม่ทรำบสำมำรถค้นหำจำกชื่อเจ้ำของผลงำนได้เช่นกัน
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3) ประหยัดพืน้ ที่ในกำรจัดเก็บเอกสำรเนื่องจำกเก็บเป็นไฟล์แทนกำรเก็บเป็นเอกสำร
โปรแกรม Sugar Sync
ภำควิชำฯ ได้เปลี่ยนรูปแบบกำรจัดเก็บข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลเพื่อใช้รว่ มกันระหว่ำงบุคลำกร
ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้
1) ลดเวลำในกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อขอข้อมูลจำกผู้เกี่ยวข้อง
2) ทำให้งำนหลำยๆ อย่ำงที่ต้องทำโดยอำศัยข้อมูลที่อยู่กับบุคคลอื่น ดำเนินต่อไปได้ไม่
สะดุด
3) สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูลร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลำ
ตำรำงเปรียบเทียบขั้นตอนกำรแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงบุคลำกรในภำควิชำฯ วิธีเก่ำกับวิธี
ใหม่ (แสดงในส่วนของผูข้ อข้อมูล)
ส่ง e-mail / USB Flash Drive

เวลา (นาที)

1. พิมพ์ e-mail ขอข้อมูล
2. โทรศัพท์ไปแจ้งผูส้ ่งข้อมูล
3. รอข้อมูล (ระยะเวลำกำรรอ
ขึน้ อยู่กับผูส้ ่งข้อมูลว่ำสำมำรถส่ง
ได้เลยหรือไม่อำจจะมำกกว่ำหรือ
น้อยกว่ำที่เขียนไว้)
4. เปิด e-mail เพื่อรับข้อมูล
รวมระยะเวลา

5
2
30

2
39

โปรแกรม Sugar
Sync
สำมำรถเข้ำไปดูไฟล์ที่
ต้องกำรได้เลย

เวลา (นาที)

รวมระยะเวลา

5

5

เป้าหมายการดาเนินงานในอนาคต
สำหรับโครงกำรธุรกำรแบบเครือข่ำยสังคมข้อมูลสำรสนเทศ มีแนวทำงเพิ่มกำรใช้เครือข่ำย
สังคมข้อมูลมำต่อยอดในส่วนงำนอื่นๆ ของธุรกำร เช่น
1. กำรใช้ google สำหรับ document เพื่อสร้ำงเอกสำรต่ำงๆ เช่น word excel powerpoint ซึ่ง
สำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยข้อมูลได้อกี รูปแบบหนึ่ง
2. กำรใช้ calendar ยังเป็นอีกโปรแกรมของ google ที่จะเป็นกำรสร้ำงแผนงำน กิจกรรม ของ
ภำควิชำฯ ที่ครอบคลุม และช่วยให้ง่ำยต่อกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนต่อไป อีกทั้งยังเป็นอีกสื่อ
สำรสนเทศที่ทำงกลุ่มจะพัฒนำต่อไปในอนำคต
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3. พัฒนำกำรใช้โปรแกรม Zotero สำหรับเก็บไฟล์ตำ่ งๆให้มำกยิ่งขึน้ นอกเหนือจำกกำรจัดเก็บ
ผลงำนตีพมิ พ์ อำทิเช่น คำร้องนิสติ โครงกำรวิจัย เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถค้นหำงำนได้ง่ำยขึ้น
4. พัฒนำกำรใช้โปรแกรม Sugar sync อัพเดทข้อมูลของภำควิชำฯ ที่เป็นประโยชน์และแชร์
ให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง และขยำยกลุ่มผู้รับข้อมูลบุคลำกรภำยนอกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
นั้นๆ
5. เพิ่มกำรใช้ facebook สำหรับติดต่อศิษย์เก่ำ โดยรวบรวมศิษย์เก่ำแล้วทำกลุ่มปิดสำหรับศิษย์
เก่ำขึน้ มำ เพื่อติดต่อสื่อสำรกันในภำควิชำฯ
นาเสนอโดย
1. นำงสำวพัชรี มีชำนำญ
2. นำงสำวจอมขวัญ โคกวิทยำ
3. นำงสำวกมลวรรณ จันทร์เขียว
4. นำงสำววิชุดำ กระหล่ำทอง
ภำควิชำวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศำสตร์
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พัฒนาระบบบริการฉุกเฉิน ถึงทันใจ ณ จุดเกิดเหตุ
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1.ความเป็นมา/หลักการ
สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนที่ให้บริกำรด้ำนสุขภำพเปิดให้บริกำร
ตั้งแต่เวลำ 8.30 – 20.00 น. ตรวจรักษำโรคทั่วไป คลินิกเฉพำะโรค งำนอุบัติเหตุฉุกเฉินซึ่งก็มีทั้ง
ประเภทที่ผู้ป่วยเดินทำงมำที่สถำนพยำบำลเองและที่รถพยำบำลต้องไปรับ ณ ที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงตัว
ผูป้ ่วยแล้วก็จะให้กำรปฐมพยำบำลเบือ้ งต้นและพิจำรณำว่ำจะนำตัวมำรักษำต่อ ณ สถำนพยำบำลหรือ
ส่งโรงพยำบำลที่ใกล้ที่สุด
ปัญหำที่ทำงฝ่ำยทำงกำรพยำบำลต้องประสบอยู่บ่อยครั้งและต้องรีบแก้ไขอย่ำงเร่งด่วน คือ
รถพยำบำลไม่สำมำรถไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุได้ทันต่อสถำนกำรณ์อยู่บ่อยครั้งทำงฝ่ำยกำรพยำบำล
จึ ง ได้ วิ เ ครำะห์ ถึ ง สำเหตุ ที่ ท ำให้ ร ถพยำบำลฉุ ก เฉิ น ไปถึ ง ที่ จุ ด เกิ ด เหตุ ช้ ำ พบว่ ำ เกิ ด จำกกำรที่ เ มื่ อ
เจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วไม่มแี บบฟอร์มในกำรลงบันทึกเหตุกำรณ์จึงต้องจดลงในเศษกระดำษหรือใช้
วิธีกำรจำบำงครัง้ ด้วยควำมรีบร้อนและตกใจทำให้เจ้ำหน้ำที่สอบถำมข้อมูลอำกำรและสถำนที่ไม่ชัดเจน
เมื่อรถพยำบำลพร้อมเจ้ำหน้ำที่ว่งิ ไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุแต่เมื่อไปถึงไม่พบผู้ป่วยทำให้ต้องเสียเวลำ
ในกำรโทรกลับมำยังสถำนพยำบำลเพื่อสอบถำมรำยละเอียดอีกครั้งหนึ่งหรือถ้ำที่สถำนพยำบำลก็ไม่
ทรำบข้อมูลก็ต้องรอให้ ผู้ป่วย/ผู้แจ้งเหตุโทรตำมอีกครั้งหนึ่งแล้วเจ้ำหน้ำที่ที่อยู่สถำนพยำบำลก็โทร
กลับไปแจ้งสถำนที่เกิดเหตุให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ไปกับรถพยำบำลอีกครั้งหนึ่งเมื่อไปถึงผู้ป่วย/ผู้แจ้งเหตุก็จะ
แสดงควำมไม่พอใจหรือบำงครั้งรถพยำบำลพร้อมเจ้ำหน้ำที่ไปถึงที่เกิดเหตุเร็วแต่อุป กรณ์ไม่พร้อม
เพรำะได้รับข้อมูลอำกำรเจ็บป่วยไม่ชัดเจนจึงไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ที่เหมำะแก่สถำนกำรณ์นั้นๆ ไปด้วย
อีกทั้งบำงครัง้ เป็นเจ้ำหน้ำที่ใหม่ก็ยังขำดประสบกำรณ์ต่อเหตุกำรณ์ฉุกเฉินทำให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วยไม่
รวดเร็ว ทำให้ผู้ป่วย/ผูท้ ี่อยู่ในเหตุกำรณ์เกิดควำมไม่มั่นใจต่อควำมสำมำรถของบุคลำกร
จำกปัญหำข้ำงต้นทำให้ควำมเจ็บป่วยของผู้รับบริกำรรุนแรงต่อร่ำงกำยมำกขึ้น ซึ่งอำจส่งผลให้
เกิดควำมเจ็บปวดและควำมพิกำรแก่ร่ำงกำยหรือเสียชีวิต ทำให้ผู้ป่วยต้องเสียค่ำรักษำพยำบำลในกำร
ที่ ต้ อ งนอนรั ก ษำตั ว อยู่ ใ นโรงพยำบำลเพิ่ ม มำกขึ้ น อี ก ด้ ว ยทั้ ง ยั ง ท ำให้ เ กิ ด ควำมไม่ พึ ง พอใจในกำร
ให้บริกำรของสถำนพยำบำลซึ่งส่งผลถึงภำพลักษณ์ขององค์กรอีกด้วย
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2. ลักษณะการปฏิบัติงาน
สถำนพยำบำล มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นสถำนพยำบำลที่ให้บริกำรด้ำนสุขภำพกำย
และสุขภำพจิตโดยเปิดบริกำรให้กับนิสิต บุคลำกร ครอบครัวบุคลำกร และบุคคลภำยนอกในแต่ละ
เดือนจะมีจำนวนผูท้ ี่เข้ำมำใช้บริกำรโดยเฉลี่ยแบ่งตำมประเภทได้ดังนี้
ประเภทผู้รับบริกำร
นิสติ
บุคคลำกร
ครอบครัวบุคคลำกร
บุคคลภำยนอก
บริกำรรับผูป้ ่วยฉุกเฉิน
รวม

จำนวน
1,133
คน
480
คน
165
คน
419
คน
32
คน
2,229
คน

ขอบเขตกำรให้บ ริ ก ำร (Scope of Service) งำนอุบัติ เ หตุ – ฉุ ก เฉิน ของ สถำนพยำบำล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์มีดังนี้
1. บริกำรตรวจรักษำอุบัติเหตุ – ฉุกเฉินและบริกำรรับส่งต่อผูป้ ่วยเวลำ 8.30 – 20.00 น.
2. ท ำแผลโดยเปิ ด ให้ บ ริ ก ำรล้ ำ งแผลเวลำ 8.30-16.30 น.และท ำแผลฉุ ก เฉิ น -อุ บั ติ เ หตุ
เวลำ 8.30– 20.00 น.
3. บริกำรหัตถกำรต่ำงๆ ตำมแผนกำรรักษำของแพทย์ เช่น ล้ำงตำ เย็บแผล ช่วยแพทย์ผ่ำตัด
ตำและผ่ำตัดเล็ก
4. บริกำรยำปฐมพยำบำลเบือ้ งต้น
5. ตรวจเช็คสภำพควำมพร้อมใช้ของเครื่องมือให้มีควำมพร้อมใช้งำนตลอดเวลำและทำควำม
สะอำดเครื่องมือทำงกำรแพทย์ นึ่งเครื่องมือให้สะอำดปรำศจำกเชือ้
2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม
กำรให้บ ริก ำรผู้ป่วยภำวะฉุ กเฉิ นในเวลำรำชกำรช่วงเวลำ 8.30 – 16.30 น. และนอกเวลำ
รำชกำร เวลำ 16.30 – 20.00 น. ตอนที่ยังไม่มีใบบันทึกรับแจ้งเหตุเมื่อมีกำรแจ้งเหตุรับผู้ป่วยฉุกเฉิน
ทำงโทรศัพท์ เจ้ำหน้ำที่ใช้วิธีรับข้อมูลโดยวิธีจำหรือจดใส่เศษกระดำษเท่ำนั้น เมื่อรถพยำบำลวิ่งไปรับ
ผู้ป่ ว ยแล้ ว หำสถำนที่เ กิ ด เหตุ ไ ม่ พ บเนื่อ งจำกได้ข้ อมู ลไม่ ชัด เจนว่ ำ สถำนที่เ กิ ดเหตุ อยู่ ต รงไหนหรื อ
เจ้ำหน้ำที่ก็ลืมทำให้ทีมบุคคลำกรไปถึงล่ำช้ำกำรเตรียมอุปกรณ์และจำนวนเจ้ำหน้ำที่ก็ไม่เพียงพอกับ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ดังภำพที่ 2 ผังกำรปฏิบัติงำนเดิม
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(

)

รับแจ้งเหตุ
ปัจจัยการสูญเสียเวลา (wastetime)
- รับแจ้งเหตุ 1 นาที
- แจ้งพนักงานรถ 4 นาที

5 นาที

ปัจจัยการสูญเสียเวลา(waste
time)
-โทรสอบถามเส้นทาง (1 นาที )
-การคมนาคมไม่สะดวก (9 นาที)

10 นาที
ถึงจุดรับผู้ป่วย

สถานพยาบาล

ส่งโรงพยาบาล

2.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม่
เมื่อฝ่ำยกำรพยำบำลได้ทรำบถึงสำเหตุที่ทำให้รถพยำบำลไปถึงสถำนที่เกิดเหตุล่ำช้ำแล้วจึงได้
มีกำรปรับปรุงระบบงำน สร้ำงเครื่องมือ รวมทั้งอบรมเจ้ำหน้ำที่ท ำงกำรพยำบำลให้มีควำมรู้และ
พร้อมต่อภำวะฉุกเฉินซึ่งสำมำรถลดขั้นตอนในกระบวนงำนกำรรับผู้ป่วยฉุ กเฉิน ทำให้สำมำรถลด
Lead time จำกเดิม 15 นำที เหลือ 8 นำทีในกำรไปถึงตัวผู้ป่วย ดังภำพที่ 3 ภำพแสดงกำรวิเครำะห์
ปัญหำ และภำพที่ 4 ภำพแสดงกระบวนกำรทำงำนในระบบใหม่
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- ไม่บันทึกข้อมูลการรับผู้ปวย,
ไม่แน่ใจ/ลืมสถานที่เกิดเหตุ
- ไม่สอบถามหรือสอบถามข้อมูล
เ ิ่มเติมจากผู้แจ้งเหตุ

คน
Man

กระบวนงาน
Process
- ไม่มีใบบันทึกข้อมูล
การรับผู้ปวย ุกเ ิน

ด้านบุคลากร(ผู้ให้บริการ)
ผู้รับบริการ
- ให้ข้อมูลไม่ครบไม่ชัดเจน

การรับผู้ปวย ุกเ ิน
- ขาดการตรวจเช็ค
สภา อุปกรณ์
รถติดไม่มีจนท.อานวยความสะดวก

- ไม่มีแนวทางป ิบัติใน
การรับผู้ปวย ุกเ ิน

หาทางเข้าสถานที่เกิดเหตุไม่ บ
เครื่องมือ,อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อม
Material&Environment

วิ ีป ิบัติ
Method

ภาพที่ 3 การวิเคราะห์สาเหตุ
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ระบบบริการฉุกเฉินถึงทันใจ ณ จุดเกิดเหตุ ( ระบบใหม่ )

\
]

รับแจ้งเหตุ

ลดการสูญเสียเพื่อออกเดินทางได้
ทันที
- ใช้แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุ
-เตรียมความพร้อมพนักงานขับรถ
ประจาที่
-อุปกรณ์พร้อมใช้งาน

1 นาที

ประจาที่

7 นาที
ลดการสูญเสียวลาเพื่อให้ถึง
จุดหมายอย่างรวดเร็ว
-ตรวจสอบใบรับแจ้ง ภาพที่4 ระบบการรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ แบบใหม่
ถึงจุดรับผู้ป่วย
-ประเมินเส้นทางและจุดหมาย

สถานพยาบาล

ภ พ ี่4
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ส่งโรงพยาบาล

ผูป้ ่วย

แ

่
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3. แนวคิด วิธีการ และการดาเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กำรบริก ำรฉุกเฉิ นถึงทันใจ ณ จุดเกิดเหตุผู้ที่ใช้บ ริกำรส่วนใหญ่จ ะเป็นผู้ป่วยที่เกิดอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินทำงรถยนต์ อุบัติเหตุจำกกำรทำงำนและอำกำรเป็นลม ชัก ปวดท้องมำกเมื่อรถพยำบำลไปถึง
ช้ำก็ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดเป็นเวลำนำนทำให้มีภำวะอันตรำยต่อชีวิตเพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย ดังนั้นฝ่ำยกำร
พยำบำลจึงมีแนวคิดที่จะลดขั้นตอน ลดระยะเวลำกำรรอคอย และปรับวิธีกำรทำงำนโดยยึดแนวคิดลด
กำรสูญเสียของเวลำ ( waste time) เข้ำมำใช้ เพื่อนำมำลดควำมบกพร่องของกำรปฏิบัติ โดยได้สร้ำง
เครื่องมือขึ้นมำทำให้เกิดควำมผิดพลำดน้อยลง กระบวนกำรทำงำนเกิดประสิทธิภำพ กำรจัดเตรียม
เครื่ อ งมื อ บุ ค คลให้ พ ร้ อ มล่ ว งหน้ ำ และรวดเร็ ว พร้ อ มที่ จ ะปฏิ บั ติ ง ำน (Presetting/Quick Setop)
นอกจำกนั้นได้ดำเนินกำรให้มีกำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) เข้ำมำใช้ในกำรเก็บข้อมูลผู้ป่วยอีก
ด้วย กำรปรับปรุงกระบวนกำรในครั้งนี้ จึงได้มีกำรนำแนวคิดของ LEAN มำใช้ ร่วมกับกำรใช้หลัก
5W1H เข้ำมำปรับปรุงงำน เพื่อให้เกิดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ กระบวนกำรให้บริกำร
ผู้ป่วยภำวะฉุกเฉินแบบเดิม โดยใช้ระบบกำรไหลของงำน (Flow Diagram) และเครื่องมือค้นหำปัญหำ
ด้วย 5W1H
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ( Lead Time ) หลังการปรับปรุงงาน
ก่อนกำรปรับปรุงงำนใช้เวลำ 15 นำที หลังกำรปรับปรุงงำนใช้เวลำ 8 นำทีลดเวลำในกำร
ปฏิบัติงำนลง 7 นำที คิดเป็นร้อยละ 46.6 ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำย
หมายเหตุ เป้ำหมำยในกำรแก้ไขปรับปรุงงำนคือ ลดระยะเวลำในกำรรับผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งแต่รับ 10
นำที
ระบบการไหลของงาน
(Flow Diagram)
ทางาน

ขนส่ง

รวม

ตรวจสอบ

รอ
คอย

ขั้นตอนกระบวนการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงาน

สถานที่

นาที

D

1

D

1

D

1

D

4

D

1
8

1. รับโทรศัพท์ จากผู้แจ้งเหตุการณ์
พร้อมบันทึกข้อมูลลงในใบบันทึกการรับ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน
2. แจ้งพนักงานขับรถพร้อมเตรียมความ
พร้อมของรถพยาบาล
3. พยาบาลจัดเตรียมอุปกรณ์
การปฐมพยาบาล
4.การเดินทางไปรับผู้ป่วย
5.ถึงตัวผู้ป่วยเพื่อพิจารณาในการ Refer
ไปสถานพยาบาล/โรงพยาบาล
5 กระบวนการ

พยาบาล

ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
(ER)

พยาบาล
พนักงานขับรถ

รถพยาบาล

พยาบาล
พนักงานขับรถ

สถานที่เกิดเหตุ
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3.1 นโยบาย แนวทางการทางาน แผนงาน
ผูบ้ ริหำรได้วำงนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนไว้ดังนี้
1. ให้ฝ่ำยมีกำรทบทวนคู่มอื กำรปฏิบัติงำน
2. สร้ำงองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงคุณภำพงำนให้กับทุกคน โดยกำรจัดซื้อหนังสือ
จัด อบรม รวบรวมควำมรู้ต่ำงๆเก็บ ไว้เ ป็นห้องหนังสือเครือข่ำยเชื่อมโยงข้อมูลภำยใน (INTERNET)
เพื่อให้ทุกคนสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ในกำรค้นคว้ำหำควำมรูไ้ ด้ง่ำยขึ้น
3. ประชุมสร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องกำรปรับปรุงคุณภำพงำนเพื่อให้เกิดส่วนร่วมทั้งกำลังกำย
และควำมคิด (Brain Storming) จำกทุกคนในกำรปรับปรุงงำน
4. นำนโยบำยลงสู่ฝ่ำยด้วยกำรวำงแผนให้มีกำรปรับปรุงงำนของฝ่ำยโดยผู้บริหำรมีนโยบำยใน
กำรจัดตั้งคณะทำงำนคุณภำพขึ้น เพื่อจะได้จั ดทำแผนงำนปรับปรุงงำนให้ลดระยะเวลำลงอย่ำงน้อย
50% โดยหลังจำกทีมงำนประชุมวำงแนวทำงแก้ไขเสร็จแล้ว ผู้บ ริหำรจะเรียกประชุมฝ่ำยต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับแผนงำนปรับปรุงในครั้งนี้มำแจ้งให้ทรำบ และประชุมแก้ไขเพื่อปรับแนวปฏิบัติให้เข้ำใจ
ตรงกัน
3.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา
1. รวบรวมปัญหำ วิเครำะห์กระบวนกำรทั้งหมด (Value
Stream) ว่ำใครทำอะไร ที่ไหน
อย่ำงไร เมื่อไร และใช้ระยะเวลำนำนเท่ำไร เพื่อจะได้เห็นว่ำจุดใดของกระบวนกำรที่มีควำมสูญเปล่ำ
เกิดขึ้นเพื่อจะได้กำจัดออกไป
2. สร้ำงเครื่องมือ (แบบฟอร์ม) นำไปใช้ในกำรรับแจ้งเหตุ เมื่อพยำบำลได้รับโทรศัพท์แล้วลง
บันทึกรำยละเอียดลงในแบบฟอร์มที่จัดทำขึ้น จำกแบบฟอร์มนั้นทำให้เจ้ำหน้ำที่ได้ข้อมูลที่สำคัญใน
กำรที่จะไปรับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ
3. มีกำรเตรียมควำมพร้อมของอุปกรณ์เช่น
กระเป๋ำยำฉุกเฉิน เวชภัณฑ์ต่ำงๆ รถเข็น AMBU BAG
ให้มคี วำมพร้อมใช้ตลอดเวลำ รถพยำบำลสำมำรถ
ออกเดินทำงได้ทันทีเมื่อได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุไม่ตอ้ ง
เสียเวลำในกำรตรวจเช็คว่ำอุปกรณ์พร้อมหรือยังก่อน
ออกเดินทำง
4. รถพยำบำลและคนขับรถอยู่ประจำที่ มี
ควำมพร้อมสำมำรถออกเดินทำงได้ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ
เมื่อรถพยำบำลหรือพนักงำนขับรถเกิดควำมไม่พร้อม
ต้องรีบแจ้งให้หัวหน้ำทรำบทันที เพื่อที่จะได้เตรียม
คนขับรถสำรองมำอยู่ประจำที่แทน
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5. จัดเตรียมเส้นทำงกำรเดินรถฉุกเฉินเมื่อได้รับแจ้งเหตุให้เลือกเส้นทำงที่สำมำรถเดินทำงไปถึง
ทีเ่ กิดเหตุได้อย่ำงรวดเร็ว
4. แนวคิด วิธีการ และการดาเนินการให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและการให้บริการ
สถำนพยำบำลให้ควำมสำคัญกับผู้รับบริกำรโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลำงและยึดหลักให้ผู้ป่วย
ปลอดภัย (Patient Safety) ซึ่งเป็นกระบวนกำรปกป้องผู้ป่วยจำกกำรบำดเจ็บ กำรเสี่ยงภัย หรือกำร
สูญเสียที่เ กิดขึ้นระหว่ำงกำรดู แลรักษำซึ่งควำมปลอดภัยของผู้ป่วยต้องกำรระบบและกระบวนกำร
ปฏิบัติในกำรป้องกันเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์ ลดควำมเสี่ยงที่จะเกิดอันตรำยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
ผูป้ ่วยให้ได้รับบริกำรปลอดภัย รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และมีมำตรฐำน(Standardized Work) ดังนี้
- ปรับกระบวนกำรทำงำนช่วยให้ทำงำนง่ำยขึ้น ปลอดภัย ได้ผล โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
เป็นตัวช่วย
- สร้ำงมำตรฐำนสำหรับงำนทุกอย่ำงที่ทำซ้ำๆ ในลักษณะเดียวกัน (All repetitive) เพื่อลด
เวลำในกำรตัดสินใจเมื่อต้องทำงำนดังกล่ำว
- บำรุงรักษำเครื่องมือ อุปกรณ์ที่สนับสนุนกำรทำงำนให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่ตลอดเวลำ
4.1 ช่องทางหรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
- จำกแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นที่สถำนพยำบำลได้จัดทำขึ้น
- จดหมำยขอบคุณที่ผู้ป่วย/ญำติได้เขียนขอบคุณมำ
- จำกกำรพูดคุยกันของบุคลำกร/นิสติ ในมหำวิทยำลัย
- จำกระบบสำรสนเทศ เช่น Fackbook Intranet ของสถำนพยำบำล
4.2 วิธีในการสร้างความสัมพันธ์ท่ดี ีกับผู้รับบริการ
1. ยึดหลัก Service mine ในกำรให้บริกำรแก่ผู้ป่วยทุกรำยซึ่ง หมำยถึง “กำรมีจิตใจ ในกำร
ให้บริกำร” ประกอบไปด้วย
S = Smiling Sympathy ยิ้มแย้มและเอำใจเขำมำใส่ใจเรำ เห็นอกเห็นใจกันต่อ
ควำมลำบำก ยุ่งยำกของผู้รับบริกำร
E = Early Response ตอบสนองต่อควำมประสงค์จำกผู้รับบริกำรอย่ำงรวดเร็ว
R = Repectful แสดงออกถึงควำมนับถือให้เกียรติผรู้ ับบริกำร
V = Voluntariness Manner กำรให้บริกำรอย่ำงสมัครใจ เต็มใจทำ ไม่ใช่ทำอย่ำงเสีย
ไม่ได้
I = Image Enhancing กำรรักษำภำพลักษณ์ของผูใ้ ห้บริกำรและองค์กร
C = Courtesy ควำมอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภำพ มีมำรยำทดี
E = Enthusiasm ควำมกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริกำรมำกกว่ำที่
ผูร้ ับบริกำรคำดหวังไว้
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กำรบริกำรที่ดีนนั้ จะส่งผลให้ผรู้ ับบริกำรมีควำมรู้สกึ ชอบหรือพึงพอใจทั้งต่อตัวผูร้ ับบริกำรและ
หน่วยงำนที่ให้บริกำรดังนี้
- มีควำมชื่นชมในตัวผูใ้ ห้บริกำร
- มีควำมนิยมในหน่วยงำนที่ให้บริกำร
- มีควำมระลึกถึงและยินดีมำขอใช้บริกำรอีก
- มีควำมประทับใจที่ดไี ปอีกนำน
- มีกำรบอกต่อไปยังผูอ้ ื่นหรือแนะนำให้ผู้อื่นมำใช้บริกำรเพิ่ม
- มีควำมภักดีต่อหน่วยบริกำรที่ใช้บริกำร
- มีกำรพูดถึงผูใ้ ห้บริกำรและหน่วยงำนไปในทำงที่ดี
2. ควำมพร้อมของเครื่องมือต่ำงๆ มีควำมทันสมัย สำมำรถช่วยเหลืออำกำรเจ็บป่วยได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ผู้ป่วยมีควำมอยู่รอดปลอดภัย
5. แนวคิด วิธีการ และการดาเนินการการอานวยความสะดวก
จัดหำซือ้ อุปกรณ์ที่สำคัญในกำรช่วยชีวติ และอุบัติเหตุฉุกเฉินเพื่อเพิ่มควำมสะดวกในกำร
เคลื่อนย้ำยผู้ป่วยและช่วยชีวิตของผูป้ ่วยให้อยู่รอดปลอดภัย
5.1 การกาหนดรูปแบบการอานวยความสะดวก
- เปลตัก เป็นอุปกรณ์สำหรับเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยโดยเฉพำะผู้ที่มีปัญหำทำงด้ำนกระดูกและมี
อำกำรบำดเจ็บรุนแรงโดยกำรสอดเปลซีกซ้ำยและซีกขวำเข้ำรับตัวผู้ป่วยและล็อคยึดขำเปลเข้ำด้วยกัน
จำกนั้นก็รัดเข็มขัดล็อคตัวผู้ป่วยกันเคลื่อนไหว เมื่ อผู้ป่วยอยู่บนเปลสำมำรถนำขึ้นรถพยำบำลได้ทันที
และเมื่อผู้ป่วยถึงเตียงคนไข้แล้วสำมำรถถอดเปลออกได้รวดเร็วโดยไม่ต้องยกตัวผูป้ ่วยออก
- AMBU BAG เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกำรหำยใจในรำยที่หยุดกำรหำยใจโดยต่ อสำยเข้ำกับเครื่อง
ออกซิเจนเพื่อลำเลียงออกซิเจนเข้ำกับตัวผูป้ ่วย
- เครื่องดู ด เสมหะ เอำไว้ช่ว ยดูดน้ำลำย เลื อด เสมหะที่อยู่ ภำยในช่องปำกของผู้ป่วยเพื่ อ
ป้องกันสิ่งกีดขวำงทำงเดินหำยใจ
- รถเข็น ใช้กับผูป้ ่วยที่สำมำรถเคลื่อนไหวในท่ำนั่งได้สะดวก
- พืน้ ที่ภำยในรถพยำบำลต้องมีควำมสะอำด เป็นระเบียบไร้สิ่งกีดขวำง เวลำปฏิบัติงำนจะได้มี
ควำมพร้อมเพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรให้บริกำร
6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์
1. ฝึกอบรมกำรปฏิบัติกำรช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscition : CPR) ซึ่งหมำยถึงกำร
ช่วยเหลือผู้ที่หยุดหำยใจหรือหัวใจหยุดเต้นให้มีกำรหำยใจและกำรไหลเวียนของกระแสเลือดกลับคืนสู่
สภำพเดิม ป้องกันเนื้อเยื่อได้รับอันตรำยจำกกำรขำดออกซิเจนอย่ำงถำวรซึ่งจะสำมำรถทำได้โดยกำร
ช่วยฟื้นคืนชีพ
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2. ฝึก อบรมกำรปฐมพยำบำลเบื้อ งต้น ให้กั บ เจ้ ำหน้ ำที่ท ำงกำรพยำบำลทุ ก 3 เดื อนเพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ให้กำรช่วยเหลือผู้บำดเจ็บจำกอุบัติเหตุต่ำงๆ หรือกำรเจ็บป่วยอย่ำงกระทันหัน ณ สถำนที่เกิด
เหตุให้พ้นอันตรำยก่อนที่จะส่งให้แพทย์รักษำต่อไปโดยทำงฝ่ำยกำรพยำบำลได้มีวัตถุประสงค์ของกำร
ปฐมพยำบำลดังนี้
- เพื่อป้องกันอันตรำยที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปและพยำยำมช่วยชีวิตไว้
- เพื่อลดควำมรุนแรงภำวะไม่พงึ ประสงค์และป้องกันควำมพิกำร
- เพื่อบรรเทำควำมเจ็บปวดทรมำนและช่วยให้กลับคืนสูส่ ภำพเดิมโดยเร็วที่สุด
โดยกำรปฐมพยำบำลที่ดีผู้ช่วยเหลือควรให้กำรปฐมพยำบำลที่ถูก ต้องรวดเร็วนุ่มนวลและคำนึงถึง
สภำพจิตใจของผูบ้ ำดเจ็บควบคู่ไปด้วย โดยกำรปลอบประโลมและให้กำลังใจเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจว่ำจะ
ได้รับกำรช่วยเหลือและปลอดภัย
7. ผลการดาเนินงาน (Output) ที่สาคัญ
- ได้กระบวนกำรทำงำนที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
- รถพยำบำลพร้อมทีมบุคลำกรถึงตัวผูป้ ่วยหรือสถำนที่เกิดเหตุได้อย่ำงรวดเร็ว (ไม่เกิน 8 นำที)
- ผูป้ ่วยมีโอกำสได้รับควำมปลอดภัยเพิ่มขึ้น
- กำรให้บริกำรของทีมบุคลำกรมีควำมรวดเร็ว และมีคุณภำพ
- เกิดควำมผิดพลำดน้อย สำหรับข้อมูลในกำรรับผู้ป่วยฉุกเฉินเนื่องจำกมีใบบันทึกกำรรับผูป้ ่วย
ฉุกเฉิน
8. ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Outcome) (หมำยถึงคุณภำพของผลลิตที่ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น กำรมีงำนทำของบัณฑิ ต กำรจดสิทธิบัตรของงำนวิจัย ควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำร กำรได้รับบริกำร กำรได้รับรำงวัล )ที่สำคัญ
หลังจำกที่ฝ่ำยกำรพยำบำลได้ปรับปรุงกระบวนงำนได้ในระยะหนึ่งพบว่ำผู้รับบริกำรเกิดควำมพึง
พอใจ โดยทำงฝ่ำยกำรพยำบำลได้โทรติดตำมสอบถำมอำกำรของผู้ป่วยว่ำอำกำรเป็น อย่ำงไรสำมำรถ
ดำเนินชีวติ ได้ตำมปกติหรือไม่ ทั้งนีฝ้ ำ่ ยกำรพยำบำลจึงขอยกมำ 1 ตัวอย่ำง ดังนี้
งำนห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ฝ่ำยกำรพยำบำลได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุว่ำมีผู้ป่วยมีอำกำรเจ็บแน่น
หน้ำอกเมื่อพยำบำลได้สอบถำมอำกำร สถำนที่เกิดเหตุและข้อมูลที่สำคัญตำมแบบฟอร์ มกำรรับผู้ป่วย
เหตุฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วจึงได้แจ้งให้พนักงำนขับรถที่อยู่ประจำทรำบและนำอุปกรณ์ในกำรกู้ชีวิตที่ได้มี
กำรเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถใช้งำนได้ตลอดเวลำขึ้นรถพยำบำลออกเดินทำงไป ณ จุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบว่ำผูป้ ่วยมีอำกำรเจ็บแน่นหน้ำอก ชีพจรเบำ ควำมดันต่ำ เมื่อพยำบำลที่มีควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนโรคหัวใจได้ตรวจดูพบว่ำ มีควำมเสี่ย งต่อกำรเป็นกล้ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน ต้องรีบนำส่ง
โรงพยำบำลจึงนำผู้ ป่ว ยขึ้นรถพยำบำลและรีบ ให้ออกซิเ จนแก่ผู้ป่วย เนื่องจำกผู้ป่วยมีภำวะที่ขำด
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ออกซิเจนไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ พยำบำลและพนักงำนขับรถจึงได้ประเมินเส้นทำงที่จะสำมำรถไป
โรงพยำบำลทรวงอกได้ อย่ ำงรวดเร็ ว และได้ ป ระสำนงำนกั บ พนัก งำนรัก ษำควำมปลอดภัย ให้ ช่ว ย
เปิดทำงกำรจรำจรให้กับรถพยำบำลเนื่องจำกช่วงดังกล่ำวมีงำนเกษตรแฟร์กำรจรำจรค่อนข้ำงติดขัด
ระหว่ำงที่กำลังเดินทำงผู้ป่วยมีอำกำรไม่ดีต้องให้ออกซิเจน จับชีพจร และวัดควำมดันอยู่ตลอดเวลำ
อำกำรของผู้ป่วยเสี่ยงต่อภำวะที่จะต้องใช้วธิ ีกำรช่วยฟื้นคืนชีพเป็นอย่ำงยิ่ง เมื่อไปถึงโรงพยำบำลผู้ป่วย
เข้ำไปตรวจอำกำรในห้องฉุกเฉินของโรงพยำบำลทรวงอกและส่งต่อไปที่แผนกห้องผู้ป่วยวิกฤตเฉพำะ
ทำงด้ำนหัวใจ ซึ่งแพทย์ ของโรงพยำบำลบอกว่ำโชคดีที่มำถึงโรงพยำบำลได้ทันเวลำ เมื่อส่งผู้ป่วยถึง
โรงพยำบำลโดยปลอดภัยแล้ว พยำบำลจึงเดินทำงกลับมำยังสถำนพยำบำลวันรุ่งขึ้นจึงได้โทรสอบถำม
อำกำรพบว่ำผู้ป่วยมีเส้นเลือดหัวใจตีบ 3 เส้นต้องทำกำรผ่ำตัดอีก 1 สัปดำห์ต่อมำญำติผู้ป่วยได้นำ
กระเช้ำและมำขอบคุณเจ้ำหน้ำที่สถำนพยำบำลที่ให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วยจนสำมำรถกลับมำใช้ชีวิตได้
ตำมปกติ
เหตุกำรณ์ในครั้งนั้นสำมำรถผ่ำนมำได้โดยที่ผู้ป่วยมีควำมปลอดภัยก็เนื่องมำจำกที่ ผู้ป่วยได้รับ
กำรดูแลอย่ำงทันท่วงที พยำบำลไปถึงที่เกิดเหตุอย่ำงรวดเร็ว เครื่องมือมีควำมพร้อมใช้งำน เจ้ำหน้ำที่
พยำบำลมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีกำรประสำนงำนที่ดีต่อกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งหมดนี้ช่วยลด
กำรสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภำพชีวิตที่ดีหลังจำกออกจำกโรงพยำบำลโดยไม่ต้อง
กลำยเป็ น คนที่ ต้ อ งนอนไม่ ไ ด้ ส ติ อ ยู่ แ ต่ บ นที่ น อนเพี ย งอย่ ำ งเดี ย ว ซึ่ ง เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ส ถำนพยำบำลมี
ควำมรู้สึกที่ดีต่อเหตุกำรณ์ในครั้งนี้เป็นอย่ำงมำกที่สำมำรถช่วยชีวิตผู้ป่วยให้กลับมำใช้ชีวิตได้ตำมปกติ
อีกครั้งหนึ่ง
9. ประสิ ท ธิ ภ าพของการใช้ ท รั พ ยากรในการด าเนิ น งาน (หมำยถึ ง ควำมคุ้ ม ค่ ำ ของกำรใช้
ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน)
สำมำรถใช้ทรัพยำกร (คน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร) ที่ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยใน
และภำยนอก เช่น พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยช่วยในกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรให้กับ
รถพยำบำล อุปกรณ์มีควำมทันสมัยนำไปใช้ได้ในทุกสถำนกำรณ์และมีอำยุกำรใช้งำนยำวนำน
10. การประเมินผลและการนาผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
- จำกกำรเก็บข้อมูลกำรใช้บริกำรได้ค่ำเฉลี่ยระดับ 4 (ดี)
- กำรประเมินควำมต้องกำรของผูร้ ับบริกำรไม่มคี ำร้องเรียน
จำกผลกำรประเมินสำมำรถระยะเวลำกำรดำเนินงำน (Lead Time) ที่ได้รับกำรปรับปรุงแล้วนำมำ
ประยุกต์ ใช้กับงำนห้องอุบัติ – ฉุกเฉินโดยมีกำรวำงแผนที่จะลดระยะเวลำกำรรอทำแผลให้กับผูป้ ่วยลง
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11. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
- ปัจจัยแรก ที่สำคัญในกำรพัฒนำกระบวนกำรปรับปรุงงำน บริกำรฉุกเฉินถึงทันใจ ณ จุดเกิด
เหตุคือกำรทำงำนเป็นทีมของบุคลำกรโดยกำรสร้ำงบรรยำกำศของกำรทำงำนเป็นทีมที่มีควำมเป็น
กันเอง อบอุ่น มีควำมกระตือรือร้นและสร้ำงสรรค์ทุกคนช่วยกันทำงำนอย่ำงจริงจังและจริงใจไม่มี
ร่องรอยแสดงให้เห็นถึงควำมเบื่อหน่ำย บุคลำกรในทีมทุกคนมีควำมไว้วำงกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในกำร
ทำงำนเป็นทีม มีกำรมอบหมำยงำนอย่ำชัดเจน บุคลำกรในที มเข้ำใจวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และ
ยอมรับภำรกิจหลักของทีม สมำชิกในทีมเข้ำใจบทบำทของตนเองและเรียนรู้เข้ำใจในบทบำทของผู้อื่น
รวมทั้งบทบำทในกำรช่วยรักษำควำมเป็นทีมให้มั่นคง
- ปัจจัยที่สอง กำรส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมรู้ ทันต่อสถำนกำรณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย
กำรส่งบุคลำกรไปอบรมภำยนอกเพื่อนำควำมรูท้ ี่ได้มำเผยแพร่ให้กับเจ้ำหน้ำที่คนอื่นต่อไป
- ทรัพยำกร (คน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร) มีควำมพร้อมและทันสมัย
12. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ปัจจุบันมีจำนวนผูม้ ำใช้บริกำรที่สถำนพยำบำลจำนวนมำกและมีแนวโน้มว่ำจะมีจำนวนผู้มำขอใช้
บริกำรเพิ่มมำกขึ้นทำงฝ่ำยกำรพยำบำลจึงได้คิดว่ำเมื่อมีโครงกำรพัฒนำงำนครั้งต่อไปจะพัฒนำเรื่อง
กำรลดระยะเวลำในกำรให้บริกำรงำนผู้ป่วยนอกของสถำนพยำบำล
นาเสนอโดย : นำงแสงอรุณ อุดมสุข
พยำบำลวิชำชีพ สถำนพยำบำลมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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รางวัลระดับดีเยี่ยม 6 ผลงาน
โครงการรางวัลคุณภาพ
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การพัฒนาระบบการปรับปรุงงานในสถานพยาบาล
สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ความเป็นมา/หลักการ
จำกกำรพั ฒ นำทำงกำยภำพ ของสถำนพยำบำล ระหว่ ำ งปี พ .ศ. 2545-2548 ส่ ง ผลให้
สถำนพยำบำลจ ำเป็ น ต้ อ งมี ก ำรพั ฒ นำ และปรั บ ปรุ ง ระบบงำนควบคู่ ต ำมไปด้ ว ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพในงำน และส่งผลให้เกิดกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ ทั้งในมำตรฐำนกำรรักษำพยำบำล
ควำมปลอดภัยจำกกระบวนกำรรักษำ และควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรับบริกำร
ทรัพยำกรบุคคล เป็นกลไกสำคั ญ ในกำรพั ฒนำและปรับปรุงระบบงำน ดังนั้น หำกทรัพยำกร
บุค คลได้ รับ กำรพั ฒนำอย่ ำงเป็นระบบ ในสมรรถนะกำรปรับ ปรุง งำนอย่ำ งต่อเนื่ อง ย่อมส่งผลต่ อ
ประสิทธิภำพในทุกกระบวนงำนของสถำนพยำบำล ทำให้สถำนพยำบำลมีควำมมั่นใจในกำรส่งมอบงำน
บริกำร ที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนโดยบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำจนเป็นทรัพยำกรบุคคลที่มีคุณภำพ
เหล่ำนั้น
ดังนัน้ สถำนพยำบำลจึงได้นำกลไกกำรประกันคุณภำพ เป็นแนวทำงให้เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรตรง
ตำมสมรรถนะที่สำคัญ อย่ำงต่อเนื่อง และสมรรถนะกำรปรับปรุงงำนอย่ำงต่อเนื่อง (Continuous work
improvement) เป็นสมรรถนะหนึ่งที่สถำนพยำบำลให้ควำมสำคัญ และมีกำรวำงแผนอย่ำงเป็นขั้นตอน
เพื่อให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำสมรรถนะดังกล่ำว ให้ได้ระดับตำมที่ระบุใน Job-competency mapping
และส่งผลให้เกิดกำรปรับปรุงงำน ในระบบงำนต่ำงๆในที่สุด
1.1 วิธีการกาหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
จำกกำรประเมินระบบงำน ในภำพรวม ในปี พ.ศ. 2550 พบดังนี้
- สถำนพยำบำล ขำดองค์ควำมรู้ และควำมเข้ำใจ ในแนวคิดและเทคนิคของกำรปรับปรุงงำน
- ในกระบวนงำนที่ปฏิบัติ พบว่ำ มีกำรปฏิเสธกำรบริกำรผู้ป่วยด้วยเหตุผลกำรใช้กระบวนงำน
ที่มอี ยู่ บุคลำกรบำงรำยยังคงปฏิบัติงำนตำมกระบวนงำนที่มีปัญหำ สถำนพยำบำลจึงวำงแผน เพื่อกำร
พัฒนำระบบกำรปรับปรุงงำน ในปี พ.ศ.2550 – 2556 โดยกำรดำเนินกำรเป็น 3 ขั้นตอน อธิบำยตำม
รูปภำพที่ 1 ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้ำงองค์ควำมรู้ กำรปรับปรุงงำน
ขั้นตอนที่ 2

สรรหำ และพัฒนำผู้ที่มคี วำมสำมำรถ

ขั้นตอนที่ 3

ปรับทัศนคติและวิธีกำรทำงำนของบุคลำกรทั้งหมด
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รูปภาพที่ 1 การวางแนวทางเพื่อการพัฒนากิจกรรมการปรับปรุงงาน

จำกรูปภำพที่ 1 สำมำรถอธิบำยวิธีกำรในกำรดำเนินกำร ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้ำงองค์ควำมรู้ กำรปรับปรุงงำน
แผนดำเนินกำรขัน้ ตอนนี้ เพื่อประมวลแนวคิด เทคนิค กำรปรับปรุงงำนเป็นต้นทุนควำมรู้
โดยดำเนินกำร 2 ลักษณะ คือ กำรจัดอบรม (training) โดยเชิญวิทยำกรที่เชี่ยวชำญ และ
กำรศึกษำด้วยตนเอง ( self-directed study) โดยสถำนพยำบำลจัดหำหนังสือกำรปรับปรุงงำนต่ำงๆ
เพื่อบุคลำกรนำไปศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
ขั้นตอนที่ 2 สรรหำ และพัฒนำผูท้ ี่มคี วำมสำมำรถ
แผนดำเนินกำรขัน้ ตอนนี้เพื่อสรรหำ ผู้ที่มคี วำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ดังกล่ำว เพื่อ
ทำงำนให้สถำนพยำบำลในกำรพัฒนำกิจกรรมปรับปรุงงำนต่อไป กำรดำเนินกำรโดย
ภำยหลังจำกที่มกี ำรดำเนินกำรนำองค์ควำมรูใ้ นขั้นตอนที่ 1 สถำนพยำบำล โดยผู้อำนวยกำร จะมีกำร
ทดลองปฏิบัติตำมขั้นตอนของกำรปรับปรุงงำนโดยวิธีคุณภำพ หำกได้ผลดี จะทำกำรกระตุ้นองค์กรให้
มีกำรจัดทำกำรปรับปรุงงำนโดยวิธีคุณภำพ โดยนำเอกสำรกำรปรับปรุงงำนจำกที่ได้จัดกำรทดลองทำ
เป็นผลสำเร็จเป็นตัวอย่ำง และทดสอบดู ว่ำมีผู้สนใจดำเนินกำรไหม หำกมีจะได้พัฒนำบุคคลดังกล่ำว
เพื่อให้มีองค์ควำมรู้เรื่องกำรปรับปรุงงำนที่มำกขึ้น โดยใช้วิธีของขั้นตอน 1 คือกำร training และ selfdirected study
ขั้นตอนที่ 3 ปรับทัศนคติและวิธีกำรทำงำนของบุคลำกรทั้งหมด
แผนดำเนินกำรขั้นตอนนี้ เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกรสถำนพยำบำลให้มีสมรรถนะกำรปรับปรุง
งำน และมีกำรต่อยอดควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงงำนจำกขั้นตอนที่ 1 โดยกำรจัดกำรควำมรู้ ตำม
SECI model
กำรดำเนินกำรโดยกำรใช้กำรพัฒนำบุคลำกรในระบบสมรรถนะ และวิธีกำรพัฒนำบุคลำกร
แบบต่ำงๆ ตำมลำดับ ดังนี้
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3.1 กำหนดสมรรถนะกำรปรับปรุงงำน ทั้งคำนิยำม ระดับพฤติกรรมต่ำงๆ และระดับสมรรถนะ
ตำมตำแหน่งงำน (Job-competency mapping) และแจ้งบุคลำกรทรำบทั่วกัน
3.2 พัฒนำบุคลำกร แบ่งเป็นตำมช่วงเวลำที่ดำเนินกำรดังนี้
วิธี Coaching โดยมีผู้อำนวยกำรและผู้ที่คัดสรรจำกขั้นตอนที่ 2 เป็นพี่เลี้ยง ภำยใต้ โครงการ
พัฒนาคน พัฒนางาน ด้วย PDCA โดยมุ่งหวังให้บุคลำกรเริ่มคุ้นชินกับกำรปรับปรุงงำนโดยวิธี
คุณภำพ และสำมำรถสร้ำงควำมคิด รวบยอดอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป นอกจำกนี้ก ำรเลือกวิธีพัฒนำ
สมรรถนะ โดยเริ่มต้นใช้ระบบนี้ จะทำให้สำมำรถเข้ำถึงระดับควำมรู้สึก และระดับควำมเข้ำใจในกำร
ปรับปรุงงำนของบุคลำกรได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถแก้ไขได้ทันท่วงที ก่อนปัญหำที่ไม่ได้รับกำรแก้ไข
จะก่อให้เกิดควำมเบื่อหน่ำย หรือท้อถอยในที่สุด
วิธี Project assignment หลังจำกกำรสอนงำนในระยะแรกแล้ว จะปรับวิธีพัฒนำบุคลำกร
เป็นวิธี Project assignment ภำยใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภาพ และมี
กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำร่วมกันทุกระยะ และอำศัยกลไกกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรประมวลควำมรู้
กำรปรับปรุงงำนที่เพิ่มเติมจำกกำรปฏิบัติด้วยตนเอง ในระยะแรกเป็นกำรจัดกิจกรรมกำรปรับปรุงงำน
ระดับฝ่ำยก่อน เมื่อถึงเวลำที่เหมำะสม จะเพิ่มกำรปรับปรุงงำนในระดับบุคคลต่อไป
และมีกำรเพิ่มพูนควำมเข้ำใจในกำรปรับปรุงงำน ตำมรูปแบบ “SECI” ที่เกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกำร
อย่ำงต่อเนื่อง อธิบำยได้โดยรูปภำพที่ 2 ดังนี้

สถานพยาบาลดาเนินโครงการ
ปรับปรุงงาน โดยบุคลากรทัง้ 5
ฝ่าย ทากิจกรรมร่วมกัน ในรอบ
ปีงบประมาณ ทาให้บุคลากรได้มี
โอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยนเพือ่
ดบุำเนิ
นกำรปรั
บปรุเพิ
งงำนของแต่
คลากรศึ
กษา
่มพูนความละฝ่ำย
เข้าใจ “การปรับปรุงงาน” จาก
ความรูท้ ี่จัดเก็บใน Intranet

นาเสนอความก้าวหน้าโครงการ
บุคลากรแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตาม
ประสบการณ์ การทา “ปรับปรุง
งาน”
บันทึกสรุป จากที่ประชุมของ
จัโครงการ
ดเก็บความรู้ ในระบบ Intranet
ตามหมวดหมู่

รูปภำพที่ 2 SECI model ของ องค์ควำมรู้ “กำรปรับปรุงงำน”
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1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
สถำนพยำบำลได้กำหนดแผนงำน ในกำรพัฒนำระบบกำรปรับปรุงงำน ระหว่ำง ปี 2550 2556 ดังนี้
การดาเนินการ
1.กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรปรับปรุงงำน
1.1 TRAINING
1.2 SELF-DIRECTED STUDY
2.กำรคัดสรรผู้มีศักยภำพ นำมำพัฒนำควำมรู้
“กำรปรับปรุงงำน”
3.ปรับทัศนคติ และวิธีกำรในกำรปฏิบัติงำนใน
บุคลำกร เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งหมด
ให้สำมำรถปรับปรุงงำน โดยวิธีคุณภำพ
3.1 COACHING
โครงกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน ด้วย PDCA
3.2 PROJECT ASSIGNMENT
โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม ในระบบประกัน
คุณภำพ
3.2.1 ระดับฝ่ำย
3.2.1 ระดับบุคคล
เป้าหมาย

2550

2551 2552 2553 2554 2555 2556

ระบบงำนได้รับกำรปรับปรุงงำน โดยวิธีคุณภำพ

2. ปัจจัยนาเข้า (Input) (หมำยถงึ งบประมำณ และทรพั ยำกรต่ำงๆ ทกี่ อ่ ใหเ้ กดิ ผลผลติ )
1. งบประมาณเงินรายได้ประจาปี ดังนี้
2551-2552 เพื่อจัดทำโครงกำรอบรมกำรปรับปรุงงำน และกำรพัฒนำสื่อเพื่อกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง
2553
เพื่อจัดทำ โครงกำรพัฒนำคน พัฒนำงำน ด้วย PDCA
2554-2556 เพื่อจัดทำ โครงกำรส่งเสริมกำรมีสว่ นร่วม ในระบบประกันคุณภำพ
2. ทรัพยากรบุคคล บุคลำกร ของสถำนพยำบำล ที่ดำเนินกำรปรับปรุงงำน
3. วิธีการดาเนินงาน
ในกำรดำเนินกิจกรรมกำรปรับปรุงงำน เป็นกำรดำเนินตำมวงจร PDCA โดยกรอบเวลำ
ตำมปีงบประมำณ รำยละเอียดดังนี้
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3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
บุคลำกรทุกรำยได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงำน โดยในระดับฝ่ำย บุคลำกรภำยในฝ่ำยจะ
มีสว่ นร่วมในกำรดำเนินกำรเป็นกิจกรรมกลุ่มทุกขั้นตอนของ PDCA และในกิจกรรมระดับบุคคล
บุคลำกรทุกรำยจะมีสว่ นร่วมปรับปรุงงำนต่ำงๆที่ปฏิบัติในองค์กร
นอกจำกนี้บุคลำกรทุกรำยยังมีสว่ นร่วมในกำรปรับปรุงกระบวนงำนของต่ำงฝ่ำย จำกกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เทคนิคใหม่ๆ ที่นำมำใช้ในกำรปรับปรุงงำน ในระหว่ำงกำรนำเสนอ
ควำมก้ำวหน้ำของงำน
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow) ในกิจกรรมกำรปรับปรุงงำน
การกาหนดหัวข้อปัญหา หรือ กระบวนงาน
การกาหนดเป้าหมายในการดาเนินการ
การค้นหาสาเหตุ และเสนอแนวทาง ดาเนินการขั้นตอนใหม่
การดาเนินการตามแนวทางใหม่
ตรวจสอบผลการดาเนินการ เปรียบเทียบเป้าหมาย
กาหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
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4. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลยี่ นประสบการณ์
ในกำรดำเนินกิจกรรมตำมรอบปีงบประมำณ มีกำรจัดประชุมทั่วองค์กร เพื่อติดตำมงำนที่
ดำเนินกำร 3 ครั้ง/ปี ทำให้มีกำรกระจำยควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเทคนิคกำรปรับปรุงงำนต่ำงๆ ที่แต่ละ
ฝ่ ำ ยด ำเนิ น กำรและมี ก ำรแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ กำรเสนอควำมคิ ด เห็ น จำกบุ ค ลำกรที่ มี
ประสบกำรณ์
5. ผลการดาเนินงาน (Output) ทสี่ าคัญ
ปีงบประมาณ 2552 มีกำรปรับปรุงงำนพัสดุ โดยกำรนำระบบสำรสนเทศมำบริหำรคลังยำ
แทนกำรใช้ Stock กระดำษ มีกำรเปลี่ยนขั้นตอนกำรรับบริกำรนัดฉีดยำเข้ำข้อ ในคลินิกกระดูกและข้อ
ปีงบประมาณ 2553 มีกำรปรับปรุงขัน้ ตอนกำรทำงำน ของเจ้ำหน้ำที่ ในกำรเจำะเลือดใน
กิจกรรมกำรตรวจสุขภำพประจำปี มีกำรปรับปรุงระบบบริกำรสุขภำพสำหรับนิสิตให้ครอบคลุม 24
ชั่วโมง
ปีงบประมาณ 2554 มีกำรพัฒนำบุคลำกรในระบบสมรรถนะ มีกำรปรับปรุงกำรบริกำร
นิสิต ในระบบสวั สดิกำร ทั้งใน 1. กำรจ่ำยยำปฐมพยำบำลสำหรับ หอพัก สโมสร ออนไลน์ 2.กำร
บริกำรสุขภำพจิต มีกำรปรับปรุงระบบนัดในคลินิกทันตกรรม และกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรคัด
กรองผูป้ ่วยก่อนพบแพทย์
ปีงบประมาณ 2555 มีก ำรพั ฒนำ ระบบงำนสร้ำงเสริมสุขภำพ เพื่อนิสิ ตและบุคลำกรให้มี
สุขภำพที่ดขี นึ้ มีกำรกำจัดควำมเสี่ยงในกำรจ่ำยยำที่ผู้ป่วยเคยแพ้ ในงำนเภสัชกรรม มีกำรพัฒนำระบบ
E.M.S.(Emergency Medical Service) ในฝ่ำยกำรพยำบำล มีกำรกำจัดควำมเสี่ยงจำกกำรได้รับอันตรำย
จำกกำรรับกำรรักษำโดยคลื่นสั้น ในงำนกำยภำพบำบัด มีกำรปรับปรุง กำรส่งมอบชิ้นงำนทันตกรรม
ประดิษฐ์ ให้ตรงตำมเวลำที่นัดหมำย ในคลินิก ทันตกรรม และมีกำรปรับปรุง เพื่อลดควำมผิดพลำดใน
กรอกแบบฟอร์ม 7130
6. ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Outcome) (หมำยถงึ คณ
ุ ภำพของผลผลติ ทสี่ ง่ ผลกระทบตอ่ ผู้
มี สว่ นไดส้ ว่ นเสยี เชน่ กำรมงี ำนทำของบณ
ั ฑติ กำรจดสทิ ธบิ ตั รของงำนวจิ ยั ควำมพงึ พอใจใน
กำรใหบ้ รกิ ำร กำรไดร้ บั รำงวลั ) ที่สำคญ
ั
6.1 ผลงำนกำรปรับปรุง ที่ส่งประกวดทั้งภำยใน และภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ได้รับรำงวัลด้ำนคุณภำพ ดังนี้
 รำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 3 ประจำปี 2552 ระดับดีเยี่ยม
ประเภท C รำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำร/แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง กำรลดระยะเวลำในกำรรับบริกำรฉีดยำ
เข้ำข้อ ในผู้ป่วยที่ได้รับกำรนัดหมำยในคลินิกโรคกระดูกและข้อ
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 รำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 4 ประจำปี 2553 ระดับดีเยี่ยม
ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน เรื่อง กำรลดระยะเวลำ และระยะทำงกำรตรวจสุขภำพ
ประจำปี
 รำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 5 ประจำปี 2554 ระดับดีเยี่ยม
ประเภทรำงวัลกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน เรื่อง กำรพัฒนำระบบกำรเบิกจ่ำยยำให้กับสโมสรนิสิต
และหอพัก
 กำรได้รับรำงวัลคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชน ประเภทรำยกระบวนงำน รำงวัล
ชมเชย ในกระบวนงำนกำรรักษำผู้ป่วยนัดฉีดยำเข้ำข้อ ในคลินิกโรคกระดูกและข้อ โดยคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ประจำปี 2553
 กำรได้รับรำงวัลใน Best Improvement awards สำนักงำนอธิกำรบดี ครั้งที่ 1 ระดับดี
ประจำปี 2554 ในระดับดี จำนวน 2 ผลงำน รำยละเอียดดังนี้
ผลงำนที่ 1 กำรปรับปรุงระบบพัฒนำบุคลำกร
ผลงำนที่ 2 กำรพัฒนำระบบกำสรเบิกจ่ำยยำ ให้กับ สโมสรนิสิต และหอพัก
6.2 กำรพัฒนำระบบปรับปรุงงำน ทำให้ทุกฝ่ำยภำยในสถำนพยำบำลได้เรียนรู้ และเข้ ำใจถึง
วิธีกำรปรับปรุงงำนอย่ำงเป็นระบบ โดยใช้หลักกำรของ PDCA ซึ่งควำมรู้และควำมเข้ำใจ PDCA ช่วย
ส่งผลให้องค์กรสำมำรถพัฒนำและปรับปรุงงำนได้อย่ำงต่อเนื่อง
6.3 บุคลำกรภำยในองค์กร สำมำรถนำวิธีกำรปรับปรุงงำน เข้ำมำปฏิบัติให้อยู่ในงำนประจำได้
อย่ำงกลมกลืน จึงทำให้ไม่เป็นภำระในกำรดำเนินงำนประจำ
6.4 กำรปรับปรุงงำนแบบ PDCA จะเป็นพื้นฐำน สู่กำรทำงำนวิจัยหน่วยงำน หรือที่เรียกว่ำ กำร
พัฒนำงำนประจำสู่งำนวิจัย (R2R : Routine to Research)
6.5 สำมำรถเป็นหน่วยงำนแบบอย่ำงในกำรปรับปรุงงำนอย่ำงเป็นระบบให้กับหน่วยงำนอื่นได้
7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงาน (หมำยถงึ ควำมคุ้มคำ่ ของกำรใช้ทรพั ยำกร
ในกำรดำเนนิ งำน)ทรัพยำกรในกำรดำเนินกิจกรรม คือ งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดกำรควำมรูด้ ้ำนกำร
พัฒนำและอบรม ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มปี ระโยชน์มำกมำย ต่อบุคลำกรที่ได้รับกำรอบรม และพัฒนำ
สมรรถนะ ทำให้สำมำรถบริหำรควำมรู้ ตำม SECI model ก่อให้เกิดประโยชน์ในหลำยๆ ด้ำนพร้อมๆ
กันกับสมรรถนะด้ำนกำรปรับปรุงงำน อำทิเช่น กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรงบประมำณ
กำรบริหำรคน และกำรบริหำรเวลำ
8. การประเมินผล และการนาผลการประเมินมาใช้เพอื่ การพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
จำกกำรตั้งเป้ำหมำย กำรพัฒนำระบบปรับปรุงงำนไว้ดังนี้ ระบบงำนได้รับกำรปรับปรุงงำน
โดยวิธีคุณภำพ พบว่ำ กำรดำเนินกำรปรับปรุงงำนทุกงำนที่นำเสนอ มีกำรใช้เครื่องมือคุณภำพต่ำงๆ
มำดำเนินกำร ดังนั้นในอนำคตสถำนพยำบำลมีเป้ำหมำย ให้บุคลำกรกำรดำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ตำม
กลไกคุณภำพ โดยกำรปรับใช้เครื่องมือคุณภำพตำมควำมเหมำะสม และมีประเด็นที่ตอ้ งปรับปรุง ดังนี้
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1. กำรจัดเรียงขั้นตอนกำรดำเนินงำน ไม่เรียงลำดับขั้นตอน PDCA ซึ่งอำจส่งผลให้บุคลำกร
เกิดควำมสับสน
2. บุ ค ลำกรยั ง ไม่ ส ำมำรถอธิ บ ำยแนวคิ ด ในกำรปรั บ ปรุ ง งำนได้ ชั ด เจน เพรำะแนวคิ ด มี
ควำมสำคัญในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ ทิศทำงกำรแก้ปัญหำ
9. บ่งชคี้ วามเป็นแนวปฏิบัติทดี่ ี
กำรที่สถำนพยำบำลสำมำรถดำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร อย่ำงเป็นขั้นตอน เพื่อให้บุคลำกรมี
สมรรถนะ“กำรปรับปรุงงำน”
ในระดับ หรือได้ระดับ ที่มำกกว่ำ ที่กำหนดตำม Job-competency
mapping ทำให้เกิดกำรปรับปรุงงำน โดยบุคลำกรทุกรำยมีส่วนร่วมในบริบทต่ำงๆ ตำมลักษณะ
ตำแหน่งงำน ส่งผลให้ผู้รับบริกำรได้รับกำรบริกำรที่มีคุณภำพ และสถำนพยำบำลมีระบบบริหำร
จัดกำรที่ดี
10. ปัจจัยแห่ง ความสาเร็จ
10.1 ความต่อเนื่อง ในกำรดำเนินกำรตำมรอบปีที่กำหนด
10.2 ความมุ่งมั่น ของผูบ้ ริหำรทุกระดับ เป็นแรงผลักดัน และเป็นตัวอย่ำงที่ดี ให้เกิดควำม
มุ่งมั่นของบุคลำกรทุกระดับ ทุกรำย
10.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สม่าเสมอ โดยใช้ SECI model เพื่อพัฒนำควำมคิด และควำม
เข้ำใจในเทคนิค วิธีกำรต่ำงๆ เพื่อกำรปรับปรุงงำนที่เหมำะสม
11. การตั้งเป้าหมายการดาเนินงานในอนาคต
สถำนพยำบำลมีกำรกำหนดเป้ำหมำยในอนำคต ให้บุคลำกรทุกรำยสำมำรถแก้ไขปัญหำที่พบ
จำกกำรปฏิบัติงำน โดยประยุกต์วงจร PDCA มำดำเนินกำร และสำมำรถปรับใช้เครื่องมือคุณภำพ
ต่ำงๆ ตำมบริบทของกิจกรรมที่ดำเนินกำร
นาเสนอโดย : แพทย์หญิงนงเยำว์ อัศวเลิศแสง
ผูอ้ ำนวยกำรสถำนพยำบำลมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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KU Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
สานักหอสมุด

1. ความเป็นมา/หลักการ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนแม่ข่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี โดยได้มกี ำรลงนำมควำมร่วมมือของ
7 หน่วยงำนภำคีส่งเสริมกำรอ่ำน ในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ซึ่งเป็นวันรักกำรอ่ำน เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2553 ประกอบกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
ได้ เ สนอให้ ส ำนั ก หอสมุ ด เข้ ำ ร่ ว มประกวดโครงกำรอำคำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำน (BEAT 2010) ซึ่ ง
ส ำนั ก หอสมุ ด มี น โยบำยกำรพั ฒ นำห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว สอดคล้ อ งกั บ นโยบำยวิ ท ยำเขตสี เ ขี ย วของ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยได้กำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรให้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์พ ลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต อำจำรย์ บุคลำกร และประชำชนในชุมชนรอบ
มหำวิทยำลัย ผ่ำนบริกำรของ “ห้องสมุดเพื่อชีวติ และสิ่งแวดล้อม (KU Eco-Library)”
1.1 วิธีการกาหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
แนวคิดในกำรพัฒนำบริกำรของ KU Eco-Library มีหลักกำรอยู่ 4 ประกำรคือ
ประการที่ 1 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ตำมนโยบำย KU
Green Campus ด้วยกำรพัฒนำ KU Eco-Library จำกวัสดุเหลือใช้ และบริกำรควำมรู้คู่กำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่สำมำรถสัมผัสได้ และก่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน
ประการที่ 2 ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต โดยให้ บ ริ ก ำรนิ สิ ต ปั จ จุ บั น และศิ ษ ย์ เ ก่ ำ
ของมหำวิ ท ยำลั ย ที่ จ บกำรศึ ก ษำไปแล้ ว
ประการที่ 3 ส่งเสริมกำรอ่ำนทั้งครอบครัวโดยบริกำรหนังสือสำหรับผูใ้ ช้บริกำรทุกวัย ตั้งแต่
วัยเด็ก เยำวชน ผู้ใหญ่ และผูส้ ูงอำยุ
ประการที่ 4 ส่ ง เสริ ม กำรพึ่ ง พำตนเองทำงเทคโนโลยี โดยใช้ ร ะบบห้ อ งสมุ ด
เปิ ด เผยรหั ส (Open Source) “จิ น ดำมณี ” ซึ่ ง เป็ น ผลงำนวิ จั ย ของสำนั ก หอสมุ ด
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
2. เพื่อพัฒนำต้นแบบ Eco-Library ของประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนำต้นแบบห้องสมุด Open Source ของประเทศไทย
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4. เพื่อเป็นศูนย์บริกำรควำมรูข้ องศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (KU Alumni Service)
5. เพื่อเป็นศูนย์รวมกำรให้บริกำรควำมรูเ้ พื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนิสติ บุคลำกรและ
สมำชิกในครอบครัว
6. เพื่อเป็นศูนย์บริกำรควำมรูส้ ู่สังคม ให้กับชุมชนรอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เป้าหมาย
KU Eco-Library เป็นแบบอย่ำงที่ดีของกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดด้ำนกำรอนุรักษ์ส่งิ แวดล้อม
ของประเทศไทย ที่ให้บริกำรด้วยแนวคิดสร้ำงสรรค์เชิงอนุรักษ์ เพื่อกำรบริกำรควำมรูส้ ู่สังคม
2. ปัจจัยนาเข้า (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
2.1 งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย ภำยใต้โครงกำรเกษตรศำสตร์รักษ์ส่งิ แวดล้อม
ผ่ำนศูนย์ปฏิบัติกำรออกแบบจำกวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
2.2 งบประมำณรำยได้ของสำนักหอสมุด เพื่อจัดซื้อหนังสือ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์โดย
กำรใช้อุปกรณ์เดิม และติดตั้งระบบแสงสว่ำงแบบประหยัดพลังงำน รวม ๕๐๐,๐๐๐ บำท
2.3 วัตถุดิบในกำรจัดทำเฟอร์นิเจอร์จำกบริษัทผู้ให้กำรสนับสนุนรวม 3 หน่วยงำน และ
บริษัทเอกชนจำนวน 10 บริษัท มูลค่ำประมำณ ๒ ล้ำนบำท
2.4 หนังสือที่ขอรับบริจำคจำกสำนักพิมพ์ต่ำงๆ มูลค่ำรวม 200,000 บำท
3. วิธีการดาเนินงาน
กำรดำเนินงำนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การออกแบบ KU Eco-Library
ศูนย์ปฏิบัติกำรออกแบบจำกวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดย ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต เป็นผู้รับผิดชอบ กำรออกแบบตกแต่งพื้นที่
ให้บริกำร กำกับดูแลและควบคุมกำรผลิตครุภัณฑ์จำกวัสดุเหลือใช้
ส่วนที่ 2 การพัฒนาพื้นที่และพัฒนาบริการ KU Eco-Library
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดย ดร. อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ ผู้อำนวยกำร
สำนักหอสมุด รับผิดชอบกำรกำหนดพื้นที่ให้บริกำร กำหนดแนวคิดและรูปแบบกำรให้บริกำร บริหำร
จัดกำร และพัฒนำกระบวนงำนกำรให้บริกำรใน KU Eco-Library
กำรกำหนดรูปแบบกำรให้บริกำรใน KU Eco-Library
1. KU Alumni Service
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อให้บริกำรศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนี้ บริกำรข่ำวสำร
ควำมรู้ เพื่อกำรศึกษำต่อทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ บริกำรข่ำวสำร ควำมรู้ เพื่อกำรสมัครงำน
บริกำรควำมรู้ เพื่อกำรพัฒนำกำรทำงำนจำกแหล่งควำมรู้ทั้งในรูปของหนังสือ และฐำนข้อมูลวิชำกำร
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บริกำรควำมรู้ในเชิงสร้ำงสรรค์ เพื่อกำรพัฒนำควำมคิดและกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ ที่ดี ซึ่งสำมำรถ
ให้บริกำรได้ทั้งนิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่ำ บริกำรข่ำวสำรของสมำคมศิษย์เก่ำ และเป็นจุดเชื่อมต่อ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำและมหำวิทยำลัย
2. Eco Collection
รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อให้บริกำร ดังนี้ บริกำรหนังสือและ
สื่ อ กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำนและสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น ที่ ศึ ก ษำหำควำมรู้ ส ำหรั บ นิ สิ ต
นักศึกษำ นักเรียน และประชำชนทั่วไป จัดนิทรรศกำร จัดแสดงสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
3. Life Style Collection
จัดเตรียมพื้นที่ให้บริกำรสื่อกำรเรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ดังนี้ บริกำรหนังสือ
เพื่อกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของนิสิต บุคลำกร และประชำชนใน
ชุมชนรอบมหำวิทยำลัยบริกำรหนังสืออ่ำนเล่นสำหรับเด็กหนังสือธรรมะและ สุขภำพสำหรับผู้สูงอำยุซึ่ง
เป็นสมำชิกในครอบครัวของบุคลำกร มก. และชุมชนรอบมหำวิทยำลัย บริกำรหนังสือมือสอง สำหรับ
นิสิตและผู้ส นใจ ให้ส ำมำรถซื้ อหนังสื อรำคำถู ก ไว้ ใ ช้ป ระโยชน์ โดยบริจำคค่ำ หนังสือเข้ำโครงกำร
ห้องสมุดชุมชน เพื่อใช้เป็นทุนในกำรจัดซื้อหนังสือให้นักเรียนในชนบทที่ขำดแคลนทุนทรัพย์
4. Jindamanee Open Source Library
ติดตัง้ อุปกรณ์และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อใช้งำนกับระบบ “จินดำมณี” ซึ่งพัฒนำมำ
จำกระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส Koha ที่สำนักหอสมุดได้ศึกษำพัฒนำ เพื่อติดตั้งและใช้
งำนจริง และเป็นต้นแบบกำรให้บริกำรห้องสมุด Open Source ของประเทศไทย
5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวติ และสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต และ
ประชำคมมหำวิทยำลัย รวมถึงชุมชนรอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
KU Eco-Library เป็นห้องสมุดที่ดำเนินงำนภำยใต้แนวคิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมี
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้
3.1.1. กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม
 ควำมร่วมมือด้ำนเครือข่ำยสิ่งแวดล้อม โดยได้มีกำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร
ด้ ำ นก ำรพั ฒ นำเค รื อ ข่ ำ ยสำร สนเท ศและ ส่ ง เ สริ ม ก ำรเรี ยนรู้ ด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อมระ หว่ ำ ง
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มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ในพิธีเปิด KU Eco-Library เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 27 มกรำคม 2555
 ควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่และให้บริกำรสื่อควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน
ร่ว มกั บหน่ว ยงำนต่ำงๆ เช่น กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำนัก งำนนโยบำยและแผนพลังงำน
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ฯลฯ
3.1.2. กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนและหน่วยงำนต่ำงๆภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 ควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน ในกำรขอวัตถุดิบและวัสดุเหลือใช้ เพื่อใช้ในกำรผลิต
วัสดุ ครุภัณฑ์ ใน KU Eco-Library โดยมีองค์กรเอกชนและหน่วยงำนภำครัฐ ที่ให้ควำมสนับสนุน รวม
11 หน่วยงำน ดังนี้ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขต
ปัตตำนี โดย ดร.ณัฐพงษ์ นิธิอุทัย Furnitech Co.,Ltd, BSG Thai Techno Glass Co., Ltd.Grandness
Co.,Ltd., Natural Niche Co.,Ltd., ST Classic Co.,Ltd., Modernform Group Public Co.,Ltd., Sonite
Innovative Surfaces Co.,Ltd., OsisuCo.,Ltd., Mobella Galleria Co.,Ltd.
 ควำมร่วมมือจำกสำนักพิมพ์และผู้ใช้บริกำร ในกำรบริจำคหนังสือเพื่อให้บริกำรใน
KU Eco-Library ได้แก่ สำนักพิมพ์สถำพรบุ๊ค จำกัด บริจำคหนังสือมูลค่ำรวม 200,000 บำท และร่วม
สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนของ KU Eco-Library และควำมสนับสนุนจำกผู้ใช้บริกำร
จำนวนมำก
3.1.3. กำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริกำร
ผู้ใช้บริกำร KU Eco-Library มีส่วนร่วมในกำรใช้บริกำรสีเขียวแบบประหยัดพลังงำน
และบริกำรตนเอง ในกำรช่ว ยเก็ บ ช่ว ยจัดหนังสือเข้ำชั้น และยืมหนังสือด้วยตนเอง ผ่ำนเครื่องยืม
อัตโนมัติ เนื่องจำกสำนักหอสมุดมีบุคลำกรจำกัด จึงขอให้ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้บริกำร และ
ร่วมกันดูแลรักษำ KU Eco-Library
3.1.4. กำรมีส่วนร่วมภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยอธิกำรบดี ให้กำรสนับสนุนทุนกำรออกแบบ KU
Eco-Library ภำยใต้โครงกำรเกษตรศำสตร์รักษ์ส่งิ แวดล้อม
 ควำมร่วมมือจำกคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ โดยศูนย์ปฏิบัติกำรออกแบบจำกวัสดุ
เหลือใช้ (Scrap Lab) และ ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ในกำรออกแบบและขอทุนจำกมหำวิทยำลัยในส่วน
ของกำรออกแบบตกแต่ง KU Eco-Library
 ควำมร่วมมือจำกภำควิชำคหกรรมศำสตร์ คณะเกษตร โดยอำจำรย์รุ่งทิพย์ ลุยเลำ
ร่วมออกแบบวัสดุที่ใช้ในกำรตกแต่ง KU Eco-Library เช่น หมอนมะเฟือง ผ้ำคั่นชัน้ หนังสือ ผ้ำม่ำน ฯลฯ
 ควำมร่วมมือจำกสถำบันวิศวกรรมพลังงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรเป็น
ที่ปรึกษำด้ำนกำรติดตั้งอุปกรณ์และระบบแสงสว่ำงเพื่อกำรประหยัดพลังงำน
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 ควำมร่วมมือจำกกองกิจกำรนิสิต ในกำรร่วมให้บริกำรข่ำวสำรอันเป็นประโยชน
ให้กับศิษย์เก่ำ สำหรับบริกำร KU Alumni Service
 ควำมร่วมมือจำกสมำคมศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นิสิตเก่ำคณะเกษตร
และกองกิจกำรนิสิต ในกำรจัดกิจกรรม และประชำสัมพันธ์ บริกำร KU Alumni Service ใน KU EcoLibrary
 ควำมร่วมมือจำกนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรเป็นอำสำสมัครร่วมบันทึก
ข้อมูลหนังสือในระบบห้องสมุดจินดำมณี
 ควำมร่วมมือจำกนักเรียนโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็น
จิตอำสำทำโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนใน Kid Reading Space, KU Eco-Library
3.1.5. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรสำนักหอสมุด
สำนัก หอสมุด มีนโยบำยสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของบุคลำกรตั้งแต่ระดับ บริหำรจนถึงระดับ
ปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำ KU Eco-Library ดังนี้
 ควำมมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน โดยผู้อำนวยกำร สำนักหอสมุด ได้ให้คณะผู้บริหำร
สำนักหอสมุด และผู้รับผิดชอบจำกฝ่ำยบริก ำร มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ KU Eco-Library ตั้งแต่เริ่ม
วำงแผน ออกแบบ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับคณะทำงำนออกแบบ จนได้ข้อสรุปร่วมกัน
 ควำมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบงำน โดยให้หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร และผู้ปฏิบัติงำน
ที่รับผิดชอบพืน้ ที่ มีส่วนร่วมในกำรกำหนดรูปแบบกำรให้บริกำร ตำมนโยบำยที่กำหนดไว้
 ควำมมีส่วนร่วมกำรพัฒนำคอลเลคชั่น ใน KU Eco-Library โดยเปิดโอกำสให้ฝำ่ ย
จัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบกำรจัดซือ้ และกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ ได้มีส่วนร่วมคิดร่วม
วำงแผนกำรพัฒนำคอลเลคชั่นที่จะให้บริกำร
 ควำมมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ระบบห้องสมุดจินดำมณี ใน KU Eco-Library โดยได้
จัดกำรฝึกอบรมกำรใช้งำนระบบ และเปิดโอกำสให้บุคลำกรผู้สนใจจำกทุกฝ่ำยงำนได้มีส่วนร่วมในกำร
บันทึกข้อมูลหนังสือ กำรเตรียมตัวเล่ม และเรียนรู้กระบวนงำนกำรจัดเตรียมหนังสือเพื่อออกให้บริกำร
4. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
KU Eco-Library เป็นสถำนที่ศึกษำดูงำน ที่หน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งที่อยู่ในวงกำรห้องสมุ ด และ
ผูส้ นใจทั่วไป ให้ควำมสนใจเข้ำมำขอเยี่ยมชมอย่ำงต่อเนื่อง โดยในช่วงเวลำ 9 เดือนที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่เริ่ม
เปิดบริกำรในวันที่ 27 มกรำคม 2555 มีผู้ติดต่อเข้ำศึกษำดูงำน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อย่ำงเป็น
ทำงกำร จำนวน 16 ครั้ง ประมำณ 242 คน และมีผู้สนใจเยี่ยมชม KU Eco-Library อย่ำงไม่เป็นทำงกำร
เกือบทุกวันทำกำร นอกจำกนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ ให้กับนิสิต
บุคลำกร ผู้สนใจ และประชำชนทั่วไป อย่ำงต่อเนื่อง จำนวน 12 ครั้ง มีผเู้ ข้ำร่วมกิจกรรมรวม 418 คน
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สื่อมวลที่ให้ควำมสนใจ ติดต่อขอเข้ำมำทำข่ำว จัดทำรำยกำร และสัมภำษณ์แนวคิดกำรพัฒนำ
KU Eco-Library มีจำนวน 22 รำย โดยมีรำยกำรและสื่อสิ่งพิมพ์ที่กระจำยควำมรู้และแนวคิดกำร
พัฒนำห้องสมุดเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยสื่อวำรสำร/นิตยสำร 3 รำย สื่อหนังสือพิมพ์ 6
รำย สื่อโทรทัศน์และวิทยุ 13 รำย
5. ผลการดาเนินงาน (Output) ที่สาคัญ
ผลกำรดำเนินงำนของ KU Eco-Library สำมำรถสรุปผลกำรดำเนินงำนได้ใน 4 ด้ำน ดังนี้
ด้านที่ 1 : Eco-Design
แนวคิดในกำรพัฒนำ KU Eco-Library คือ กำรพัฒนำห้องสมุดเพื่อส่งเสริมกำรอ่ำนและส่งเสริม
กำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทุกอย่ำงที่ประกอบขึ้นเป็น KU Eco-Library จึงถูกออกแบบให้
สอดรับกับแนวคิดดังกล่ำว วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ที่ให้บริกำรใน KU Eco-Library จะต้องผลิตมำ
จำกวัสดุเหลือใช้ และสำมำรถอ้ำงอิงแหล่งที่มำของวัสดุเหลือใช้นั้นๆ ได้ นอกจำกนี้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
หรือให้บริกำรล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุเหลือใช้หรือใช้แล้วทั้งสิ้น เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องยืมอัตโนมัติ
เป็นเครื่องเก่ำเหลือใช้ของสำนักหอสมุดซึ่งนำมำปรับปรุงใหม่ ขำตั้ งโชว์หนังสือทำจำกกระดำษกล่อง
ดอกไม้ที่ใช้ประดับผลิตจำกเกร็ดปลำเหลือทิ้งในตลำดสด ซึ่งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบำลวัง
ม่วง จังหวัดสระบุรี ประดิษฐ์ขึ้น สมุดฉีก ส.ค.ส. reuse ทำจำกกระดำษเหลือใช้และปกสมุดทำจำก
ส.ค.ส. ใช้แล้ว หนังสือตำรำรำคำแพงที่ได้รับบริจำคมำ ถูกนำมำขำยเป็นหนังสือมือสองรำคำถูก เพื่อให้
นิสติ ได้ซอื้ ไว้อำ่ นในรำคำประหยัด
ด้านที่ 2 : Eco-Collection
หนังสือด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน ได้ถูกรวบรวมเพื่อให้บริกำรใน Eco-Collection โดยมุ่งเน้น
หนังสือด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นหนังสืออ่ำนง่ำย หรือหนั งสือกำร์ตูน เพื่อดึงดูดควำมสนใจ
เด็ ก และเยำวชนให้ หั น มำหำควำมรู้ ด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ มให้ ม ำกขึ้ น (ส ำหรั บ หนั ง สื อ ด้ ำ นพลั ง งำนและ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นหนังสือวิชำกำร หรือตำรำเรียน จัดให้บริกำรบนชั้นหนังสือปกติของสำนักหอสมุด )
หนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยำและพลังงำน ที่ KU Eco-Library จัดไว้
ให้บริกำร ได้แก่ หนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม 608 เล่ม และฐำนควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม
และภัยพิบัติ 300 รำยกำร
ด้านที่ 3 : Eco-Collaboration
ผลสำเร็จจำกควำมร่วมมือของหน่วยงำนและองค์กรเอกชน ที่ให้ควำมสนับสนุนและร่วมพัฒนำ KU EcoLibrary สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่
1. ควำมร่วมมือด้ำนวัสดุสำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่ง KU Eco-Library
2. ควำมร่วมมือด้ำนสื่อกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนทั้งภำครัฐจำนวนหลำยหน่วยงำน เช่น กรม
ส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม สำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ฯลฯ รวมทั้งสำนักพิมพ์และหน่วยงำน
เอกชน เช่น สำนักพิมพ์สถำพรบุ๊ค เจ้ำของหนังสือและสำนักพิมพ์ต่ำงๆ ให้ควำมอนุเครำะห์หนังสือและ
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สื่อ กำรศึ ก ษำด้ ำ นสิ่ งแวดล้อ มและกำรอนุ รัก ษ์พ ลั งงำน รวมถึง หนัง สือ และวรรณกรรมต่ำ งๆ เพื่ อ
ให้บริกำรใน KU Eco-Library
3. ควำมร่วมมือด้ำนอุปกรณ์ RFID โดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ RFID ได้ช่วยปรับปรุงแก้ไข
อุปกรณ์เดิมของสำนักหอสมุด ให้สำมำรถนำมำใช้ได้ใหม่ใน KU Eco-Library
4. ควำมร่วมมือด้ำนกำรใช้บริกำรจำกผูใ้ ช้บริกำร โดยได้รับควำมร่วมมือในกำรให้บริกำรตนเอง
ทั้งช่วยงำนและช่วยสนับสนุนกำรให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ
ด้านที่ 4 : Eco-Service
KU Eco-Library มีผลกำรดำเนินงำนในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. บริการพื้นที่นั่งอ่าน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
ในช่วงเวลำเพียง 9 เดือน ทั้งแต่เปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2555 จนถึงวันที่ 30
กันยำยน 2555 มีผู้เข้ำใช้บริกำร KU Eco-Library จำนวน 180,000 คน เฉลี่ยวันละ 666 คน
2. บริการหนังสือด้านสิ่งแวดล้อมและหนังสือวรรณกรรม เรื่องสั้น เรื่องแปล หัตถกรรม
งำนบ้ำ นงำนครัว และหนั งสือทั่ว ไปที่ใ ห้ควำมรู้และพัฒนำควำมคิ ดสร้ำงสรรค์ โดยได้ย้ำยหนังสื อ
ดังกล่ำว ซึ่งไม่ใช่หนังสือวิชำกำรจำกชั้นปกติในสำนักหอสมุด มำให้บริกำรใน KU Eco-Library เพื่อ
ขยำยพื้นที่จัดเก็บหนังสือวิชำกำรซึ่งมีไม่เพียงพอและขยำยโอกำสกำรส่งเสริมกำรอ่ำนให้กับประชำชน
ทั่วไป เมื่อรวมหนังสือที่ย้ำยจำกห้องสมุดกลำง รวมกับหนังสือที่จัดซื้อและขอรั บบริจำค ทำให้ใน
ปัจจุบัน มีหนังสือทั่วไป ที่ให้บริกำรใน KU Eco-Library จำนวนกว่ำ 18,000 เล่ม
3. บริก ารหนัง สือ ส าหรับ ผู้สู งอายุ หนังสือที่จัด เตรีย มไว้ ใ ห้บ ริก ำร ได้แก่ หนั งสือธรรมะ
หนังสือด้ำนอำหำรและสุขภำพ เพื่อให้ KU Eco-Library สำมำรถส่งเสริมกำรอ่ำนทั้งครอบครั ว ตั้งแต่
สมำชิกรุ่นเยำว์จนถึงผูส้ ูงอำยุ
4. บริการห้องอ่านหนังสือเด็ก โดยรวบรวมหนังสือสำหรับเด็กเล็ก จนถึงเด็กโตอำยุต่ำกว่ำ
15 ปี ไว้ให้บริกำร ซึ่งมีทั้งหนังสือกำร์ตูน หนังสือกำรฝึกทักษะและหนังสือควำมรู้รอบตัว เพื่อให้บริกำร
เด็ ก เล็ ก และนัก เรี ย นในชุม ชนรอบมหำวิท ยำลัย เกษตรศำสตร์ โดยเฉพำะลูก หลำนของผู้ ใ ช้บ ริก ำร
ห้องสมุด ซึ่งติดตำมพ่อแม่มำห้องสมุด จะได้มีพื้นที่นั่งอ่ำนหนังสือ ระหว่ำงที่รอให้ผู้ปกครองเข้ำไปใช้
บริกำรในห้องสมุดกลำง เนื่องจำกสำนักหอสมุด เป็นห้องสมุดมหำวิทยำลัย ที่ผ่ำนมำไม่มีพื้นที่บริกำร
เด็กเล็ก และในหอสมุดกลำงไม่มีหนังสือเด็ก เมื่อผู้ปกครองมีควำมจำเป็นต้องมำค้นคว้ำหำข้อมูลที่
สำนัก หอสมุดและต้องพำบุตรหลำนมำด้วย มักจะประสบปัญ หำเด็กส่งเสีย งรบกวน และทำให้ขำด
สมำธิในกำรใช้หอ้ งสมุด
5. บริการศิษย์เก่า KU Alumni Service โดยจัดพื้นที่ให้บริกำรศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
เป็นกำรเฉพำะ มีบริกำรให้ยืมใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้นข้อมูล นอกจำกหนังสือวรรณกรรมใน KU
Eco-Library ที่ศิษย์เก่ำสำมำรถใช้ประโยชน์แล้ว ยังได้จัดหำหนังสือเพื่อกำรพัฒนำบุคลิกภำพ หนังสือ
แนะนำกำรสมัครงำน กำรศึกษำต่อ หนังสือสร้ำงแรงบันดำลใจ และหนังสือน่ำอ่ำนสำหรับบัณฑิต ซึ่ง
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เป็นหนังสือที่คัดสรรมำจำกกำรเสนอแนะของอำจำรย์และผู้ใช้บริกำรว่ำเป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์กับ
บัณฑิตใหม่
6. บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยระบบห้องสมุด
จินดำมณี ซึ่งเป็นระบบห้องสมุด Open source ที่สำนักหอสมุดนำมำประยุกต์ใช้และทำกำรศึกษำวิจัย
โดยเริ่มทดลองใช้ที่ศูนย์ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรเป็นแห่งแรก และนำมำขยำยผลเพื่อให้บริกำรใน KU
Eco-Library โดยไม่ต้องสิน้ เปลืองงบประมำณในกำรจัดซื้อระบบห้องสมุดจำกต่ำงประเทศ นอกจำกเป็น
กำรประหยัดงบประมำณแล้วยังเป็นกำรพึ่งพำตนเองทำงเทคโนโลยี และเป็นต้นแบบระบบห้องสมุด Open
source ของประเทศไทย ที่ห้องสมุดและหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมสนใจมำขอศึกษำดูงำนอย่ำงต่อเนื่อง
7. บริการหนังสือสัจจะการยืม บริกำรให้ยืมหนังสือด้วยกำรถือสัจจะ ไม่ต้องถือบัตรสมำชิก
โดยหนังสือดังกล่ำว เป็นหนังสือที่ไม่ติดสัญญำณ RFID ไม่ต้องยืมผ่ำนระบบ ผู้ที่ต้องกำรใช้หนังสือ
สำมำรถยืมด้วยตนเองโดยกำรลงชื่อในสมุดยืม และลงชื่อคืนเมื่อนำหนังสือมำส่งคืน
กำรให้บริกำรแบบสัจจะกำรยืม เป็นกำรทดลองกำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ โดยไม่ยึดถือ
ระเบียบและข้อบังคับ ไม่มีค่ำปรับ โดยยึดหลักกำรให้เกียรติและให้ควำมเชื่อถือผู้ใช้บริกำร และให้
ผู้ใช้บริกำรถือสัจจะของตนในกำรยืม ว่ำจะนำหนังสือมำคืนเมื่ออ่ำนเสร็จ จำกกำรทดลองให้บริกำร
หนังสือจำนวน 600 เล่ม มีผู้ยืมหนังสือไป จำนวน 82 เล่ม ยังไม่พบว่ำมีหนังสือสูญหำย หรือผู้ยืม
หนังสือไม่นำหนังสือมำคืน
8. บริการหนังสือมือสอง โดยกำรคัดเลือกหนังสือที่ได้รับบริจำคในโครงกำรห้องสมุดชุมชน ที่
ไม่สำมำรถนำไปบริจำคให้กับนักเรียนหรือชุมชนในต่ำงจังหวัดได้ เนื่องจำกเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับ
กำรใช้ประโยชน์ของนักเรียนหรือชำวบ้ำนในชุมชน ได้แก่ หนังสือวิชำกำร ตำรำเรียนระดับอุดมศึกษำ หนังสือ
ภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น หนังสือดังกล่ำว จะถูกนำมำจำหน่ำยเป็นหนังสือมือสอง ให้นิสติ และผูใ้ ช้บริกำร
เลือกซือ้ ในรำคำถูก โดยจ่ำยค่ำหนังสือเป็นเงินบริจำคเข้ำโครงกำรห้องสมุดชุมชน เพื่อเป็นทุนสำหรับกำร
จัดซื้อหนังสือและสื่อกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนและชุมชน
9. บริการสีเขียว กำรให้บริกำรใน KU Eco-Library มุ่งเน้นกำรให้บริกำรแบบประหยัดพลังงำน
และทรัพยำกร ผูใ้ ช้บริกำรสำมำรถมีส่วนร่วมด้วยกำรบริกำรตนเอง และช่วยบริกำรผู้อ่นื โดยสืบค้น
หนังสือด้วยตนเอง ผ่ำนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ ยืมหนังสือด้วยตนเอง ผ่ำนเครื่องยืมอัตโนมัติ
มีจิตอำสำช่วยกันจัดเก็บหนังสือที่ใช้แล้วให้เป็นระเบียบ
สร้ำงกำรเรียนรูใ้ ห้กับคนในชุมชนแบบมีจิต
สำธำรณะ สมัครเป็นสมำชิก KU Eco-Library ด้วยกำรบริจำคเงินสนับสนุนโครงกำรห้องสมุด
6. ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Outcome)
ผลลัพธ์จำกกำรพัฒนำ KU Eco-Library มีดังนี้
1. จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมตื่นตัวให้กับวงกำรห้องสมุดและ
ศูนย์กำรเรียนรู้ในกำรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยกำรพัฒนำ “Eco-Library แห่งแรกของ
ประเทศไทย” ในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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2. ความตระหนั ก รู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม : สร้ ำ งกำรรั บ รู้ ด้ ำ นอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม
ให้ กั บ ผูใ้ ช้บริกำร ผ่ำน KU Eco-Library
3. นิสัยรักการอ่าน เพิ่มสถิติกำรอ่ำนหนังสือของนิสิต บุคลำกร และคนในชุมชนรอบ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม
KU Eco-Library ได้รับควำมสนใจจำกห้องสมุด สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ดังจะเห็นได้
จำกกำรนำเสนอข่ำวของสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลต่อกำรสร้ำงควำม
ตื่นตัวด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงชัดเจน
ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
KU Eco-Library เป็นห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ผ่ำนสื่อควำมรู้และกำรสัมผัสจริง นอกจำกสื่อ
สิ่งพิมพ์ และทรัพยำกรสำรสนเทศที่รวบรวมไว้ให้บริกำรแล้ว ผู้ใช้บริกำรยังได้เรียนรู้กำรออกแบบ
ตกแต่งห้องสมุดด้วยวัสดุเหลือใช้ เช่น กำรดัดแปลงตู้บัตรรำยกำรหนังสือเพื่อใช้ประโยชน์ใหม่ กำร
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จำกโต๊ะและเก้ำอี้ที่เสื่อมสภำพของห้องสมุด กำรนำชุดยูนิฟอร์มที่ไม่ใช้แล้วมำ
ออกแบบเป็นชุดเก้ำอี้รับแขก กำรใช้เศษกระดุมและเศษวัสดุจำกโรงงำนนำมำผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อ
ใช้งำนในห้องสมุด
จำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรที่เ ป็นนิสิตบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
บุคคลภำยนอก รวม 171 รำย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ถูกจุดประกำยควำมคิดด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และสำมำรถเรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้บริกำร KU Eco-Library ทั้งใน
เรื่องกำรนำเศษวัสดุมำใช้สร้ำงห้องสมุด กำรใช้ประโยชน์จำกหนังสือมือสอง ในระดับดี
สร้างนิสัยรักการอ่าน
ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศสนับสนุนกำรอ่ำน และจัดกิจกรรมใน
รูปแบบต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง ใน KU Eco-Library สำมำรถเพิ่มปริมำณกำรอ่ำนของนิสิตและผู้ใช้บริกำรได้
อย่ำงชัดเจน ดังจะเห็นได้จำกสถิติกำรยืมหนังสือที่เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่ำ โดยสถิติกำรยืมหนังสือในหมวด
เดียวกัน ในปีที่ผ่ำนมีจำนวน 5,333 ครั้ง เมื่อนำหนังสือในหมวดเดียวกัน (เฉพำะหนังสือวรรณกรรม
และหนังสือทั่วไป) มำให้บริกำรใน KU Eco-Library ในช่วง 9 เดือนที่ผ่ำนมำ มีสถิติกำรยืมเพิ่มขึ้นเป็น
27,948 ครั้ง หำกเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยจำนวนครั้งกำรยืมต่อเล่มเพิ่มขึ้นจำก 0.8 เป็น 3.5 สูงขึ้น 4.4
เท่ำ
นอกจำกนี้ หนังสือด้ำนสิ่งแวดล้อม (Eco Collection) จำนวนหลำยเล่มที่มีชื่อเรื่องเดียวกัน มี
สถิตกิ ำรยืมใน KU Eco-Library สูงกว่ำสถิตกิ ำรยืมในชั้นปกติ และหนังสือสิ่งแวดล้อมบำงเล่มที่ไม่เคยมี
กำรยืมเลยในชั้นปกติ กลับถูกยืมจำก Eco Collection จำนวนหลำยครั้ง สถิติดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ
หนังสือด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ให้บริกำรใน Eco Collection จะมีควำมโดดเด่นและถูกยืมใช้มำกกว่ำหนังสือ
รำยชื่อเดียวกันที่รวมอยู่กับหนังสืออื่นๆในชั้นปกติภำยในสำนักหอสมุด
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ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงาน
กำรใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำนของ KU Eco-Library เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิด
ประโยชน์สูงและประหยัดสุด ดังนี้
1. ทรัพยำกรบุคคล KU Eco-Library ใช้เจ้ำหน้ำที่บริกำรประจำเคำน์เตอร์เพียง 1 คน ทำหน้ำที่
ประชำสัมพันธ์ ให้บริกำรยืม-คืน ตอบคำถำม ช่วยกำรค้นหำ และดูแลควำมเรียบร้อ ยผู้ใช้บริกำรเฉลี่ย
600 คนต่อวัน ทั้งนี้ จะมีเจ้ำหน้ำที่จัดชั้นหนังสือจำกส่วนงำนอื่น 1 คน เวียนมำช่วยจัดหนังสือขึ้นชั้น
และมีบรรณำรักษ์ที่รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน อีก 1 คน ทำหน้ำที่กำกับดูแลกำรดำเนิน งำน
ทั้งนี้ กำรให้บริกำรใน KU Eco-Library ใช้หลักกำรให้บริกำรแบบพึ่งพำตนเองและมีจิตสำธำรณะ โดย
กำรบริกำรตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น เช่น กำรยืมหนังสือด้วนตนเองผ่ำนอุปกรณ์ ยืมหนังสืออัตโนมัติ
กำรสืบค้นหนังสือด้วยตนเองผ่ำนคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ กำรช่วยกันจัดเรียงหนังสือขึน้ ชั้นเมื่อเลิกใช้
2. ทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ KU Eco-Library ใช้ระบบห้องสมุดจินดำมณี ซึ่งเป็นระบบ
ห้องสมุด Open source ที่สำนักหอสมุดได้นำมำวิจัยพัฒนำและประยุกต์ใช้ ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำน
มำกว่ำ 5 ปี สำมำรถใช้งำนได้กับอุปกรณ์ยืมหนังสือด้วยตนเอง อุปกรณ์ RFID ตรวจจับหนังสือที่ไม่
ผ่ำนกำรยืม และให้บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต
3. ทรัพยำกรสำรสนเทศ ลดภำระกำรจัดซื้อด้วยกำรขอรับบริจำคหนังสือจำกสำนักพิมพ์และผู้
ยินดีให้กำรสนับสนุน เพื่อนำมำให้บริกำรใน KU Eco-Library และบริจำคต่อให้หอ้ งสมุดชุมชน
4. ทรัพยำกรครุภัณฑ์และวัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ทุกชิน้ ใน KU Eco-Library ผลิตจำกเศษวัสดุ
เหลือใช้ ที่ผ่ำนกำรออกแบบเพื่อนำกลับมำใช้ใหม่อย่ำงคุ้มค่ำและสร้ำงสรรค์
5. ทรัพยำกรสนับสนุนห้องสมุดชุมชน ได้มีกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงกำรห้องสมุดชุมชน โดย
กำรขำยหนังสือมือสอง ขำยสมุดฉีกจำก ส.ค.ส. reuse ขำยของที่ระลึกที่ผลิตจำกวัสดุเหลือใช้ เช่นที่คั่น
หนังสือผลิตจำกหลอด ดอกไม้ผลิตจำกเกล็ดปลำ ฯลฯ เพื่อนำรำยได้ดังกล่ำวไปจัดซื้อสื่อกำรศึกษำ
ให้กับห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน
6. ทรัพยำกรพลังงำนไฟฟ้ำ KU Eco-Library ได้เปลี่ยนมำใช้หลอดประหยัดพลังงำน ซึ่งสำมำรถ
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำได้วันละ 55 Kw คิดเป็นค่ำไฟฟ้ำที่ประหยัดได้วันละเกือบ 200 บำท หรือ
ประมำณปีละ 60,000 บำท
7. งบประมาณ การบริหารจัดการ KU Eco-Library มุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพแบบ
ประหยัดงบประมาณ โดยสามารถสร้างสรรค์บริการแบบประหยัดงบประมาณ โดยสรุปดังนี้
 ประหยัดงบประมำณในกำรจัดซื้อระบบห้องสมุด ประมำณ 1,000,000 บำท/ปี
 ประหยัดงบประมำณค่ำจ้ำง/เงินเดือน เจ้ำหน้ำที่ 2 อัตรำ
168,000 บำท/ปี
(ใช้เจ้ำหน้ำที่ประจำเพียง 1 อัตรำ โดยปกติควรมี 3 อัตรำ)
 ประหยัดค่ำไฟฟ้ำโดยกำรใช้หลอดประหยัดพลังงำน
60,000 บำท/ปี
 ประหยัดค่ำหนังสือ โดยกำรขอรับบริจำค
200,000 บำท/ปี
 รับเงินบริจำคสนับสนุนกิจกรรมห้องสมุดชุมชน
100,000 บำท/ปี
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8. การประเมินผลและการนาผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
การประเมินผลความพึงพอใจต่อการออกแบบและการใช้ประโยชน์
ควำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบ KU Eco-Library ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.34 (คิดเป็นร้อยละ 86.8) และควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ประโยชน์อยู่ใน
ระดับดี
ผูใ้ ช้บริกำรส่วนใหญ่มคี วำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบโซฟำจำกเสื้อสูทเหลือใช้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
4.55 (คิดเป็นร้อยละ 91.0) อยู่ในระดับดีมำก รองลงมำได้แก่ โต๊ะ-เก้ำอีน้ ั่งอ่ำนผลิตจำกเศษไม้ ค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ 4.51 (คิดเป็นร้อยละ 90.2) ส่วนกำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์และวัสดุต่ำงๆนอกเหนือจำกนี้ อยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ โคมไฟหลำกสีที่ผลิต จำกเส้นไหมเหลือใช้ในโรงงำน และเคำน์เตอร์ยืม -คืนที่ผลิตจำก
อะครีลิคและเศษกระดุม ตู้หนังสือใช้เป็นผนังกั้นห้องที่ผลิตจำกเศษไม้/เศษกระจก หมอนมะเฟืองในห้อง
เด็กผลิตจำกเศษผ้ำ เก้ำอี้สตูล (สีดำ) ทำจำกเศษยำงพำรำเสื่อมคุณภำพอัดขึ้นรูป ชั้นหนังสือแนวตั้ง
กลำงห้อง (Tree of Knowledge) ชั้นหนังสือมุมสำมเหลี่ยมด้ำนริมหน้ำต่ำง (Canyon of Discovery) ม่ำน
หลำกสีมีช่องใส่หนังสือ (Waterfall of Intelligence) ที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นข้อมูล และ
ระบบแสงสว่ำงโดยใช้หลอดประหยัดไฟ
ในส่วนของระบบห้องสมุด Open source (จินดำมณี) เพื่อกำรพึ่งพำตนเองทำงเทคโนโลยี
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผูใ้ ช้บริกำรเท่ำกับ 4.27 (คิดเป็นร้อยละ 85.4) อยู่ในระดับดี
9. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
แนวปฏิบัติที่ดี มีดังนี้
1. การส่งเสริมการอ่าน
ในวำระที่กำรอ่ำนถู ก กำหนดให้เ ป็นวำระแห่งชำติใ นช่วงทศวรรษแห่งกำรอ่ำน ทุก ส่วนงำน
โดยเฉพำะห้ อ งสมุ ด มี ภ ำรกิ จ ส ำคั ญ ที่ จ ะต้ อ งช่ ว ยกั น รณรงค์ ใ ห้ เ ยำวชนไทยมี นิ สั ย รั ก กำรอ่ ำ น
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้พัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมกำรอ่ำนแนวใหม่ใน KU EcoLibrary ซึ่งส่งผลให้สำมำรถทำให้สถิติกำรอ่ำนเพิ่มขึน้ ถึง 5 เท่ำ ด้วย 3 วิธีกำร ดังนี้
 สร้ำงคอลเลคชั่น
สร้ำงควำมสนใจและกระตุ้นกำรอ่ำนของกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ซึ่งเป็นนิสิตและบุคลำกรของ
มหำวิ ท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ ด้ ว ยกำรสร้ ำ งคอลเลคชั่ น หนั ง สื อ ที่ อ ยู่ ใ นควำมสนใจ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ
วรรณกรรม หนังสือดีที่ไ ด้รับ รำงวั ล และหนังสือเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชี วิต โดยกำรแยกหนังสือ
ดังกล่ำวออกจำกชั้นหนังสือวิชำกำรของสำนักหอสมุด มำทำกำรจัดวำงในพื้นที่ใหม่ให้มีควำมโดดเด่น
และสำมำรถบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผูใ้ ช้บริกำรมำกขึ้น
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 สร้ำงสภำพแวดล้อม
สร้ำงสภำพแวดล้อมใหม่ ใน KU Eco-Library ด้วยกำรออกแบบตกแต่งที่แปลกตำ น่ำสนใจ
สร้ำงบรรยำกำศที่อบอุ่นแบบสบำยๆ ทำให้เกิดควำมรูส้ ึกอยำกเข้ำมำใช้บริกำร
 สร้ำงกิจกรรม
สร้ำ งกิจ กรรมส่ง เสริม กำรอ่ำ นในรูป แบบต่ำ งๆ ทั้ง กิจ กรรมพบนัก เขีย น กิจ กรรมวิจ ำรณ์
วรรณกรรม กิจกรรมแนะนำหนังสือน่ำอ่ำน กิจกรรมชวนเพื่อนอ่ำน กำรประกวด/แข่งขัน รวมทั้งกำร
พำนิสิตไปเลือ กหนัง สือ ที่อยำกอ่ำ นในงำนแสดงหนัง สือ ทั้งงำนมหกรรมหนัง สือ และงำนสัป ดำห์
หนังสือแห่งชำติ ฯลฯ
2. บริการสีเขียว
กำรให้บริกำรใน KU Eco-Library มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรพึ่งพำ
ตนเอง โดยยึดหลักกำรให้บริกำรสีเขียว ด้วยหลักกำร 3 ประกำรคือ
 Reduce
- บริก ำรแบบลดกำรใช้พ ลัง งำน โดยกำรติด หลอดไฟประหยัด พลัง งำน และส่ง เสริม ให้
ผู้ใช้บริกำรให้ควำมร่วมมือในกำรประหยัดพลังงำน ปิดไฟ และปิดแอร์เมื่อเลิกใช้
- บริกำรแบบลดกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ด้วยกำรใช้ระบบห้องสมุด Open source
และลดกำรใช้อัตรำกำลังโดยให้ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมในกำรบริกำรตนเอง เช่นกำรยืมด้วยตนเอง กำร
ช่วยเก็บหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง โดยหนังสือใน KU Eco-Library ได้ถูกออกแบบระบบจัดเรียงหนังสือ
ด้วยแถบสีและรหัสอย่ำงง่ำย เพื่อให้สะดวกต่อกำรเก็บ และลดขัน้ ตอนในกำรวิเครำะห์หมวดหมู่
 Reuse
- หนัง สือ มือ สอง จำหน่ำ ยหนัง สือ รำคำถูก ซึ่ง เป็น หนัง สือ ที่คัด เลือ กจำกหนัง สือ บริจ ำ ค
ประเภทตำรำและหนังสือต่ำงประเทศ ที่ไม่สำมำรถนำไปบริจำคให้โรงเรียนในชุมชนได้ และนำรำยได้
จำกกำรจำหน่ำ ยหนัง สือ มือ สองดัง กล่ำ ว ไปซื้อสื่อกำรเรียนที่เหมำะสมให้กับโรงเรียนในโครงกำร
ห้องสมุดชุมชน นอกจำกนี้ นิสติ และนักอ่ำนยังสำมำรถเลือกซือ้ หนังสือดีในรำคำถูกอีกด้วย
- หนังสือสัจจะกำรยืม ส่งเสริมกำรอ่ำนแบบไม่ต้องมีบัตรสมำชิก โดยยืมหนังสือด้วยสัจจะ
ของผู้ยืมแทนบัตรสมำชิก ไม่มีค่ำปรับ ผู้ยืมเขียนยืมด้วยตนเองและส่งคืนด้วยตนเองโดยใช้หลักควำม
ซือ่ สัตย์ต่อตนเอง
- สมุด ส.ค.ส. reuse ออกแบบสมุด โดยใช้ ส.ค.ส. ใช้แล้ว และกระดำษใช้แล้ว หรือกระดำษ
recycle มำจัด ทำเป็นสมุดฉีก และสมุดจด เป็นของที่ระลึกให้กับ ผู้ใช้บริกำรที่บ ริจำคเงินสนับ สนุน
โครงกำรห้องสมุดชุมชน
 Recycle
- เปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งใน KU Eco-Library ก่อให้เกิด
ควำมตระหนักรู้ในกำรใช้บริกำรแบบรักษำสิ่งแวดล้อม
- ใช้กระดำษ recycle จำกกล่องนม แทนกระดำษขำวที่ใช้ในสำนักงำน นอกจำกประหยัด
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งบประมำณแล้วยังช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม
3. ต้นแบบห้องสมุด Open source
สำนักหอสมุด ได้ประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุด Open source ที่ชื่อ Koha โดยทำกำรวิจัยและ
พัฒนำให้สำมำรถทำงำนได้ตำมควำมต้องกำรและสำมำรถใช้งำนได้กับภำษำไทย โดยใช้ชื่อ “ระบบ
ห้องสมุดจินดำมณี” ซึ่งเป็นระบบห้องสมุด Open source ระบบแรกที่มกี ำรติดตั้งเพื่อใช้งำนจริงใน
ห้องสมุดสถำบันอุดมศึกษำ กำรที่สำนักหอสมุด นำระบบดังกล่ำวมำติดตั้งเพื่อใช้งำนจริงใน KU EcoLibrary นอกจำกจะช่วยประหยัดงบประมำณ ไม่ต้องซือ้ ระบบจำกต่ำงประเทศแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและสร้ำงกำรเรียนรู้ให้กับบุคลำกรสำนักหอสมุดในกำรพึ่งพำตนเองทำงเทคโนโลยี ทั้งนี้ มี
ห้องสมุดและหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมสนใจมำดูงำนและศึกษำระบบเป็นจำนวนมำก
10. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จของกำรพัฒนำ KU Eco-Library คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำม
ร่วมมือ
ความคิดสร้างสรรค์ และกำรคิดนอกกรอบ เป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำ ภำยใต้แนวคิดกำร
สร้ำงสิ่งไร้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์และแนวคิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้กับงำนบริกำรควำมรู้สู่ชุมชน โดย
กำรสร้ำงมูล ค่ำของทรัพ ย์สินที่เ ป็นของตกยุคอันได้แก่ ครุภัณฑ์ไ ม้ที่ถู กใช้งำนมำกว่ำ 30 ปี ของ
สำนักหอสมุด ซึ่งกำลังจะถูกจำหน่ำยออกด้วยกำรบริจำคเนื่องจำกมีครุภัณฑ์ใหม่มำทดแทน เช่น ตู้
บัตรรำยกำร โต๊ะไม้ เก้ำอีไ้ ม้ที่ชำรุด เสื่อมสภำพ ล้ำสมัย โดยกำรนำครุภัณฑ์เก่ำกลับมำใช้ใหม่ด้วยกำร
สร้ำงรูปลักษณ์ที่แตกต่ำงจำกเดิม โดยใช้ศำสตร์แห่งกำรออกแบบตกแต่ง ประกอบกับกำรขยำยบริกำร
ควำมรู้สู่ชุมชนรอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำถึ งแหล่งควำมรู้ใน
ห้องสมุดมหำวิทยำลัยโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ทำกำรจัดสรรพื้นที่ Free zone ในห้องสมุด เพื่อส่งเสริมให้
ประชำชนทั่วไปได้อำ่ นกันทั้งครอบครัวโดยไม่เสียค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำใช้ห้องสมุดที่ KU Eco-Library
ความร่ ว มมื อ ควำมร่ วมแรง ร่ วมใจ เป็ นปั จจั ยที่ มี ควำมส ำคั ญและจ ำเป็ นอย่ ำงยิ่ งต่ อกำร
สร้ำงสรรค์ KU Eco-Library โดยเริ่มตั้งแต่ควำมสนับสนุนจำกท่ำนอธิกำรบดีและผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ
ภำยใต้โครงกำรเกษตรศำสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ควำมร่วมมือจำก ผศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต ผู้สร้ำงสรรค์งำน
ออกแบบ ควำมร่วมใจจำกผู้บริหำรและบุคลำกรสำนักหอสมุด และควำมสนับสนุนจำกองค์กรภำครัฐและ
เอกชน จำนวนกว่ำ 12 แห่ง
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11. การตั้งเป้าหมายการดาเนินงานในอนาคต
แผนกำรดำเนินงำนในอนำคต ได้กำหนดไว้ 2 แผนงำน ดังนี้
1. แผนบริการเพื่อความยั่งยืน
กำรสร้ ำ งสรรค์ สิ่ ง ใหม่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วำมส ำคั ญ แต่ ก ำรรั ก ษำให้ ค งอยู่ มี ค วำมส ำคั ญ ยิ่ ง กว่ ำ
แผนกำรดำเนินงำนจึงมุ่งเน้นกำรบำรุงรักษำ KU Eco-Library ให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงยั่งยืน และมี
กำรสร้ำงสรรค์บริกำรและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง
2. แผนการกระจายความรู้ผ่าน KU Eco-Library
จำกกำรที่ KU Eco-Library ได้รับกำรกล่ำวขวัญว่ำเป็นห้องสมุด Eco แห่งแรกของประเทศไทย ได้
กลำยเป็นต้นแบบกำรพัฒนำห้องสมุดเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่บุคคลในวงกำรห้องสมุดและประชำชนทั่วไปให้
ควำมสนใจ อันส่งผลต่อกำรสร้ ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรกระจำยองค์ควำมรู้ด้ำน
สิ่งแวดล้อมสู่สังคม กำรขยำยแนวควำมคิดในกำรพัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับกำรศูนย์กระจำยควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรป้องกันภัยพิบัติ จึงเป็นแผนงำนที่มีควำมสำคัญ
และควำมจำเป็นที่ต้องได้รับควำมสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน เพื่อให้คนในสังคมไทยสำมำรถรับมือกับภัย
พิบัติและอยู่กับสภำพแวดล้อมที่แปรปรวน อย่ำงผู้มคี วำมรูแ้ ละมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง
นาเสนอโดย
ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ : ผูอ้ ำนวยกำรสำนักหอสมุด
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รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและ
หน่วยงานโดยตรวจตามองค์ประกอบ
คณะสัตวแพทยศาสตร์
1. ความเป็นมา/หลักการ
ด้วยที่ผ่ำนมำกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับภำควิชำและหน่วยงำนของคณะสัตว
แพทยศำสตร์ จะดำเนินกำรโดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินเพื่อตรวจประเมินเป็นรำยภำควิชำ
และหน่ ว ยงำน 1 ชุ ด ตรวจ 1 ภำควิ ช ำ/ 1 หน่ ว ยงำน ตรวจวั น ไหนก็ ไ ด้ ใ นช่ ว งเวลำที่ ก ำหนดและ
กรรมกำรพร้อม ถึงแม้จะมีเกณฑ์ประเมินที่ชัดเจนแต่กำรตรวจขึ้น อยู่กับคณะกรรมกำรประเมินชุดนั้นๆ
กำรประเมินจะเกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและภำควิชำนั้น ๆ ส่งผลให้คะแนนประเมินไม่เท่ำกัน แม้มีผล
กำรด ำเนิ น งำนเหมื อ นกั น ท ำให้ ภ ำควิ ช ำ/หน่ ว ยงำนไม่ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ ควำมสนใจรวมถึ ง ไม่ เ กิ ด
แรงผลักดันในกำรดำเนินงำน และไม่สำมำรถใช้เป็นมำตรฐำนกำรประเมิน 10 ภำควิชำ 9 หน่วยงำน
สนับสนุนได้
กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับภำควิชำและหน่วยงำนของคณะสัตวแพทยศำสตร์ จึง
มักจะได้รับเสียงสะท้อนจำกภำควิชำและหน่วยงำนว่ำ 1) คณะกรรมกำรประเมินฯ แต่ละชุด มีควำม
แตกต่ำงในกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของแต่ละภำควิชำและหน่วยงำน ทำให้ขำดควำมเชื่อมั่นในผล
กำรประเมินในแต่ล ะครั้ง 2) ผลคะแนนประเมินไม่เ ท่ำกัน แม้มีผลกำรดำเนินงำนเหมือนกั น 3) ไม่
สำมำรถใช้เป็นมำตรฐำนกำรประเมินของ 10 ภำควิชำ และ 9 หน่วยงำนสนับสนุน 4) ปัญหำเรื่องกำรใช้
จ ำนวนบุ ค ลำกรเพื่ อ เข้ ำ ประเมิ น ภำควิ ช ำและหน่ ว ยงำนต่ ำ งๆ เนื่ อ งจำกคณะสั ต วแพทยศำสตร์
ประกอบด้วย 10 ภำควิชำ 4 โรงพยำบำลสัตว์ 1 ศูนย์วิจัยฯ สำนักงำนเลขำนุกำร และงำนธุรกำร
กำแพงแสน ซึ่งต้องใช้เวลำเข้ำประเมินอย่ำงน้อย 2 สัป ดำห์จึงแล้วเสร็จ เป็นต้น ดังนั้นคณะสัตวแพทยศำสตร์จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับภำควิชำและหน่วยงำน
จำกเดิมตรวจประเมินเป็นรำยภำควิชำและหน่วยงำน มำเป็นกำรตรวจประเมินตำมองค์ประกอบ เพื่อ
พัฒนำให้กำรตรวจประเมินได้รับกำรยอมรับและลดระยะเวลำในกำรตรวจประเมิน โดยได้ดำเนินกำร
ต่อเนื่องมำแล้วตัง้ แต่ปีกำรศึกษำ 2551 และพบว่ำให้ผลดีในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
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1.1 การกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ระบบเดิม

ระบบใหม่

1. ตรวจประเมินรำยภำควิชำ/หน่วยงำน 1. ตรวจประเมินโดยจำแนกตำมกลุ่มภำรกิจ 5 ชุด ได้แก่
โดยมี 10 ภำควิชำ 3 โรงพยำบำลสัตว์ (ปี
- กลุ่มสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน (10 ภำควิชำ) มี
กำรศึกษำ 2551-2553) สำนักงำน
คณะกรรมกำร 3 ชุด
เลขำนุกำร งำนธุรกำรกำแพงแสน หน่วย
ชุดที่ 1 ประเมินองค์ประกอบ 1 7 8 และ 9
สัตว์ทดลอง และหน่วยงำนชันสูตรโรค
ชุดที่ 2 ประเมินองค์ประกอบ 2
สัตว์
ชุดที่ 3 ประเมินองค์ประกอบ 4 และ 5
- กลุ่มสนับสนุนกำรบริกำรวิชำกำร มีคณะกรรมกำร 1
ชุด
- กลุ่มสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร มีคณะกรรมกำร 1 ชุด
2. ใช้ระยะเวลำดำเนินกำร คือ 1
ภำควิชำ/หน่วยงำน ใช้เวลำ 1 วัน รวม
เวลำตรวจแล้วเสร็จ 2 สัปดำห์

2. ใช้ระยะเวลำน้อยลง คือ ตรวจประเมินภำควิชำและ
หน่วยงำน ที่วิทยำเขตบำงเขน 2 วัน ภำควิชำและหน่วยงำน
ที่วทิ ยำเขตกำแพงแสน 2 วัน รวมเวลำตรวจแล้วเสร็จ 1
สัปดำห์

3. มำตรฐำนกำรตรวจแตกต่ำงกัน
บุคลำกรไม่เชื่อมั่นในผลกำรตรวจ
ประเมินฯ เนื่องจำกคณะกรรมกำร
ประเมินฯ แต่ละชุดมีเกณฑ์ไม่เหมือนกัน
ขึน้ อยู่กับประสบกำรณ์และกำรตัดสินใจ

3. มำตรฐำนกำรตรวจดีข้นึ บุคลำกรมีควำมเชื่อมั่นในกำร
ตรวจประเมินฯ

4. ขำดกำรมีส่วนร่วม

4. จัดทำเป็น QA WEEK ทำพร้อมกันทั้งคณะฯ ทำให้เกิด
บรรยำกำศกำรประเมินคุณภำพและกำรมีสว่ นร่วมของ
ผูบ้ ริหำร หัวหน้ำภำควิชำ/หน่วยงำน บุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่
มำกขึ้น

5. กำรสรุปผล รำยงำนแต่ละภำควิชำ

5. สรุปผลรวมทุกภำควิชำพร้อมกันทำให้เกิดกำร
Benchmark
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1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
เป้ำหมำย
พัฒนำให้กำรตรวจประเมินมีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของภำควิชำและหน่วยงำน
แผนงำน
กำหนดวิธีกำร/ขั้นตอนร่วมกันในคณะกรรมกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะฯ
และคณะกรรมกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะฯ
ประชุม





ปัญหา อุปสรรค

ผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ
เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน
ภาควิชาและหน่วยงานที่รับการประเมิน





การเก็บและรวบรวมข้อมูล
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน

รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
ภาควิชาและหน่วยงาน
2. ปัจจัยนาเข้า (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
2.1 คณะกรรมกำรประเมินฯ ประกอบด้วย คณำจำรย์จำกภำควิชำต่ำง ๆ และบุคลำกรที่ผ่ำนกำร
อบรม
2.2 งบประมำณด ำเนิ น กำรตรวจประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในระดั บ ภำควิ ช ำ/หน่ ว ยงำนประมำณ
150,000 บำท
3. วิธีการดาเนินงาน
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มีระบบและกลไกในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ซึ่งเกิดจำก
กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกภำคส่วน ประกอบด้วย
1) คณะกรรมกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะสัตวแพทยศำสตร์ ซึ่งมีคณบดี
เป็นประธำนและมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้ำภำควิชำ หัวหน้ำสำนักงำนเลขำนุกำรคณะ เป็น
กรรมกำร โดยมีหน้ำที่กำกับกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพเชิงนโยบำยของคณะสัตวแพทยศำสตร์
2) คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกั นคุณภำพกำรศึก ษำคณะสัตวแพทยศำสตร์ มีประธำน
คณะกรรมกำร และกรรมกำรจำกทุกภำควิชำและหน่วยงำนภำยในคณะสัตวแพทยศำสตร์ เป็นผู้ทำ
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หน้ำที่ดำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในคณะฯ และประสำนงำนเป็นเครือข่ำยภำยในเพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจในระบบประกันคุณภำพให้กับบุคลำกรภำยในภำควิชำและหน่วยงำน
3) งำนแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนย่อ ยภำยใต้สำนักงำนเลขำนุกำร
คณะสัตวแพทยศำสตร์ มีเจ้ำหน้ำที่ประจำที่ทำหน้ำที่ดำ้ นกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
4) กำรบรรยำยและสัมมนำสร้ำงควำมเข้ำใจในระบบประกันคุณภำพ และพัฒนำระบบประกัน
คุณภำพ โดยมีผู้เข้ำร่วมจำกทุกภำควิชำและหน่วยงำนภำยในคณะสัตวแพทยศำสตร์ เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจที่ตรงกันและพัฒนำกำรประกันคุณภำพให้เหมำะสมกับหน่วยงำน นอกจำกนี้ยังมีกำรบรรยำย
สร้ำงควำมเข้ำใจและส่งเสริมกำรกระบวนกำรประกันคุณภำพกับกิจกรรมพัฒนำนิสิตให้กับนิสิตเพื่อ
กำรมีส่วนร่วมในระบบประกันคุณภำพ
3.2 รูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
1) หัวหน้ำภำควิชำ/หน่วยงำน นำเสนอผลกำรดำเนินงำนในห้องประชุมเดียวกัน
- จำแนกภำควิชำ
- จำแนกหน่วยงำนสนับสนุน
2) ผูบ้ ริหำร/กรรมกำรประเมินทุกท่ำนร่วมฟังพร้อมกัน
3) คณะกรรมกำรประเมินรำยกำรงำนผลกำรประเมินพร้อมกัน
- รำยงำนคะแนน
- รำยงำน good practice
- รำยงำนสิ่งที่เป็นปัญหำโดยรวมให้คณะฯ เช่น แผนภำควิชำมีควำมต่ำงกันมำก
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3.3 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow)
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ
เพื่อกาหนดแนวทาง

1. คณะกรรมการดาเนินงานประกันฯ
2. คณะกรรมการบริหารงานประกันฯ

จัดโครงการสัมมนา
เรื่องการสร้างความเข้าใจในแนวทางการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ ตัวบ่งชี้ในการ
ประเมินคุณภาพของคณะฯ

1. ชี้แจงแนวทางการประเมิน
2. ทาความเข้าใจตัวบ่งชี้
3. แจ้งกาหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพประจาปี

งานแผนฯ จัดทาคูม่ ือตัวบ่งชี้ และ
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูล ให้ภาควิชา/
หน่วยงาน

ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ
(แต่งตั้งโดยคณะฯ) เพื่อทาความเข้าใจ
แนวทางการประเมินร่วมกัน

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตามแนวทางที่กาหนด

1. ตรวจประเมินภาควิชา/หน่วยงาน
วิทยาเขตบางเขน 2 วัน วิทยาเขต
กาแพงแสน 2 วัน
2. หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน
นาเสนอผลการดาเนินงานภาพรวม
ไม่เกินหน่วยงานละ 10 นาที
3. คณะกรรมการฯ ประชุมร่วมกัน
เพื่อสรุปผลการประเมิน 1 วัน
4. รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร
ภาควิชา/หน่วยงานรับทราบ 1 วัน
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คณะสัตวแพทยศำสตร์ แบ่งกลุ่ม คณะกรรมกำรประเมินเป็น 5 กลุ่ม เพื่อกำรตรวจประเมิน
ภำควิชำและหน่วยงำนสนับสนุน รวมทั้งหมด 19 หน่วยงำน
กลุ่ม 1

กลุ่ม 2

กลุ่ม 3

(องค์ 1, 7, 8,
9 และสมศ.
14)

(องค์ 2 และ
สมศ. 3)

(องค์ 4, 5 และ
สมศ. 5, 6, 7)

10 ภาควิชา
(มก. 16 + สมศ. 8 ตัวบ่งชี้) ภารกิจการเรียนการสอน
กลุ่ม 4
4 ร.พ.สัตว์ และศูนย์วิจัยฯ
(มก. 9 + สมศ. 5 ตัวบ่งชี้) ภารกิจงานบริการวิชาการ

กลุ่ม 5

หน่วยงานสัตว์ทดลอง
(มก. 9 + สมศ. 2 ตัวบ่งชี้)
สลก. และงานธุรการกาแพงแสน
(มก. 7 ตัวบ่งชี้)
ภารกิจสนับสนุนการบริหารและการเรียนการสอน

4. แนวทางการเก็บข้อมูล
คณบดี
หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะฯ
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ภาควิชา/หน่วยงาน

คณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
QA Center
งานแผนและ
ประกันคุณภาพ

คณะกรรมการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
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หน่วยงานสังกัดสานักงาน
เลขานุการ
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5. ผลการดาเนินงาน
5.1 ทำให้เกิดเป็นวงจรคุณภำพ PDCA ตำมหลักกำรประเมินคุณภำพภำยใน
5.2 ลดระยะเวลำในกำรดำเนินงำนตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
5.3 ประหยัดงบประมำณในด้ำนกำรเก็บเอกสำรที่สำมำรถลดควำมซ้ำซ้อนในกำรจัดเก็บข้อมูล
เพื่อกำรประกันคุณภำพ
5.4 ผลประเมินของคณะกรรมกำรฯ เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน
5.5 คณะกรรมกำรฯ มีมำตรฐำนเป็นที่ยอมรับของภำควิชำและหน่วยงำนมำกขึ้น ทำให้มีทัศนคติที่ดี
ต่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส่งผลให้มีควำมร่วมมือจำกภำควิชำและหน่วยมำกขึ้น
5.6 ผูบ้ ริหำรมีข้อมูลเชิงเปรียบเทียบได้ในแต่ละองค์ประกอบ เนื่องจำกใช้คณะกรรมกำรประเมินฯ
ชุดเดียวกัน
5.7 คณะกรรมกำรฯ พบวิธีกำรดำเนินงำน หลักฐำนที่แตกต่ำง และพบ good practice
นาเสนอโดย
คุณยุพนิ ภวพงศ์สุภัทร : หัวหน้าสานักงานเลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์
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รูปแบบใหม่ของระบบการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
คณะมนุษยศาสตร์

1. ความเป็นมา/หลักการ
ตั้ ง แต่ ปี 2543 ถึ ง ปี 2552 คณะมนุ ษ ยศำสตร์ ใ ช้ รู ป แบบกำรประเมิ น คุ ณ ภำพภำยใน
หน่วยงำนย่อย แบบแยกประเมิน โดยให้แต่ละภำควิชำและหน่วยงำนสนับสนุนแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมินฯ และกำหนดวันประเมินฯ เอง ปัญหำที่พบคือ คณะกรรมกำรประเมินฯ ต่ำงชุดกันมีมำตรฐำน
ในกำรตรวจเอกสำรหลักฐำนต่ำงกัน ทำให้เกิดข้อได้เปรียบ เสียเปรียบแก่หน่วยงำนที่ถูกประเมินฯ
คณะมนุษยศำสตร์ได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในมำ
อย่ำงต่อเนื่อง ในปี 2553 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพได้กำหนดจัดโครงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจ
ประเมิ น คุ ณ ภำพภำยในรู ป แบบใหม่ ไ ว้ ใ นแผนกำรสร้ ำ งนวั ต กรรมกำรประกั น คุ ณ ภำพ ของแผน
ปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ 2553 ซึ่งประกอบด้วย
1) จัดทำคู่มือระบบประกันคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์ (ได้รับรำงวัลดีเยี่ยมในโครงกำร
รำงวัลคุณภำพ มก. ประจำปี 2553)
2) โครงกำรหน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรประกันคุณภำพ (ได้รับรำงวัลดีเยี่ยมในโครงกำร
รำงวัลคุณภำพ มก. ประจำปี 2553)
3) รูปแบบใหม่ของกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อ ย (นำเสนอในโครงกำร
รำงวัลคุณภำพ มก. ประจำปี 2555)
รูปแบบใหม่ของกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อหำ
วิธี กำรในกำรประเมินฯ หน่วยงำนย่อยทุกหน่วยงำนให้เ ป็นมำตรฐำนเดียวกั น ลดระยะเวลำในกำร
ประเมิ น ฯ และสำมำรถให้ ทุ ก หน่ ว ยงำนได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ พื่ อ น ำไปพั ฒ นำกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของตนเองได้
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2. ศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ ใน มก.

ประชุม จัดทาแผนฯ ปรับปรุงการตรวจ
ประเมินฯ รูปแบบใหม่

การกาหนดแผนงาน

3. ชี้แจง ทาความเข้าใจกับหน่วยงาน
ภายในและจัดการประเมิน

3. ประชุมเพื่อปรับรูปแบบให้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. เป้าหมายของหน่วยงาน
โครงกำรพัฒนำระบบกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในรูปแบบใหม่ เริ่มกำหนดไว้ในแผนกำร
สร้ำงนวัตกรรมกำรประกันคุ ณภำพ ในแผนปฏิบัติงำนประจำปีงบประมำณ 2553 ของฝ่ำยประกั น
คุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์ และได้ดำเนินกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจประเมินฯ อย่ำงต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีเป้ำหมำย ดังนี้
1) ได้รูปแบบกำรประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อยที่เหมำะสมกว่ำรูปแบบเดิม
2) สร้ำงมำตรฐำนในกำรประเมินฯ หน่วยงำนย่อยทุกหน่วยงำนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
3) ลดระยะเวลำในกำรประเมินฯ
4) ลดภำระงำนในกำรติดต่อประสำนงำน และดำเนินกำรตรวจประเมินฯ ให้แก่หน่วยงำนย่อย
5) ทุกหน่วยงำนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปพัฒนำกำรดำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพของตนเองได้ จำกกำรเข้ำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร
และเข้ำรับฟังรำยงำนผลกำรประเมินฯ จำกคณะกรรมกำรโดยพร้อมกันทุกหน่วยงำน
6) คณะค้นพบแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมต่ำงๆ ของภำควิชำและหน่วยงำนสนับสนุน
7) ได้หน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรประกันคุณภำพ คณะมนุษยศำสตร์ ที่มำจำกกำรประเมินโดย
ใช้มำตรฐำนเดียวกัน
8) มีหน่วยงำนต้นแบบฯ เพื่อให้ทุกหน่วยงำนเข้ำเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
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3. ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow)

1. ประชุมพิจารณาหารูปแบบและ
แนวทางการตรวจประเมินที่เหมาะสม
ทุกหน่วยงานจัดทา SAR และเตรียมเอกสาร
เพื่อการประเมินฯ ส่งให้คณะตามกาหนด

2. แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และ
ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนด

ฝ่ายประกันคุณภาพจัดทา
1. คูม่ ือระบบประกันคุณภาพ
2. Template SAR
3. ปรับสูตรคานวณใน Common data set
และส่งให้ทุกหน่วยงาน

3. ประชุมชีแ้ จงการเขียน SAR และการกรอก
แบบเก็บข้อมูลดิบ และ Common data set

เรื่องต่างๆ ดังนี้
1. กาหนดการและรายละเอียดการ
ตรวจประเมินฯ
2. การปรับตัวบ่งชี้สาหรับหน่วยงานย่อย
และเกณฑ์ประเมินฯ
3. Work sheet
4. แบบประเมินหน่วยงานต้นแบบฯ

5. ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ
เพื่อทาความเข้าใจให้ตรงกัน

ฝ่ายประกันคุณภาพร่างเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจาคณะพิจารณา ได้แก่
1. กาหนดการประเมินฯ
2. รายละเอียดการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานย่อย
(รายชื่อคณะกรรมการ/ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่
ประเมิน/เกณฑ์ตัดสินหน่วยงานต้นแบบฯ)
3. การปรับเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์ประเมินฯ ให้
เหมาะสมกับภารกิจหลักของหน่วยงาน

4. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ
และขออนุมัติโครงการ

6. คณะกรรมการประเมินฯ
เข้าประเมินทุกหน่วยงาน
7. คณะกรรมการประเมินฯ
ส่งผลให้ฝ่ายประมวลผลตรวจสอบ
8. กรรมการฝ่ายประมวลผลจัดทารายงานผล
ประเมินฯ ฉบับสมบูรณ์ ส่งให้ทุกหน่วยงาน

วันที่1 (เช้า) ทุกหน่วยงานรายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการในห้อง
ประชุมตามเวลาที่กาหนด
(บ่าย) แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์อาจารย์ นิสิต
บุคลากร และผู้ใช้บริการ
วันที่2 ตรวจเอกสารหลักฐาน
เว้น 1 วัน (สามารถตรวจเอกสารเพิ่มเติมได้)
วันที่3 (เช้า) คณะกรรมการประชุมสรุปผลประเมิน
(บ่าย) คณะกรรมการรายงานผลประเมิน
ให้ทุกหน่วยงานรับทราบพร้อมกัน

ได้หน่วยงานต้นแบบฯ แจ้งในที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะรับทราบ และมอบ
รางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
วันที่ 17 มิ.ย. ของทุกปี

9. ฝ่ายประกันคุณภาพสารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ และสรุปผลการประเมินโครงการ
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4. การพัฒนารูปแบบการตรวจประเมินฯ

1. หน่วยงานย่อยเสนอชื่อคณะกรรมการประเมินฯ เอง

2. แยกตรวจประเมินฯ โดยใช้คณะกรรมการประเมินฯ คนละ
ชุด
3. หน่วยงานย่อยประสานงานและดาเนินการ
ในวันตรวจเยี่ยมเอง
4. ระยะเวลาในการประเมินฯ ประมาณ 30 วัน
(หน่วยงานละ 2-3 วัน)

ภำควิชำศิลปำชีพ

ภำควิชำวรรณคดี

ศูนย์ภำษำ

สถำบันขงจื๊อ

ภำควิชำภำษำศำสตร์
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1. คณะกรรมการประกันคุณภาพประจาคณะเสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ฯ

2. ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจประเมินฯ โดยใช้คณะกรรมการประเมินฯ 2 ชุด ดังนี้
ก. คณะกรรมการประเมินภาควิชา ประกอบด้วยกรรมการการกลุ่มที่ 1, 2, 3 และ 4
ข. คณะกรรมการประเมินหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วยกรรมการกลุ่มที่ 5
โดยมีกรรมการกลุ่ม ที่ 6 เป็ นที มตรวจสอบ ประมวลผล และจั ดท ารายงานผลการ
ประเมิ น ในภาพรวมของทุ ก หน่ ว ยงาน รายละเอี ย ดของคณะกรรมการแต่ ล ะกลุ่ ม มี
ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1
ตรวจองค์ 1, 7, 9
(8 ภาควิชา)
กรรมการ 5 คน

กลุ่มที่ 2
ตรวจองค์ 2
(8 ภาควิชา)
กรรมการ 5 คน

กลุ่มที่ 3
ตรวจองค์ 3, 6
(8 ภาควิชา)
กรรมการ 5 คน

กลุ่มที่ 4
ตรวจองค์ 4, 5
(8 ภาควิชา)
กรรมการ 5 คน

กลุ่มที่ 5
ตรวจองค์ 1, 2, 4-9
(5 หน่วยสนับสนุน)
กรรมการ 5 คน

กลุ่มที่ 6 ตรวจสอบการ
ประมวลผลทั้งหมด
(13 หน่วยงาน)
กรรมการ 5 คน

* องค์ประกอบที่ 8 ไม่ประเมินแต่ให้รายงานผล (ประเมินระดับคณะ)

3. คณะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ประสานงาน และดาเนินการในวันตรวจเยี่ยม

คณะกรรมการประเมินฯ
4. ลดระยะเวลาในการประเมินฯ เหลือ 3 วัน ดังนี้
วันที่ 1 ทุกหน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ (เช้า)
คณะกรรมการสัมภาษณ์คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรสาย
สนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน (บ่าย)
วันที่ 2 คณะกรรมการตรวจเอกสารหลักฐานของทุกหน่วยงาน
วันที่ 3 คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการประเมิน (เช้า)
คณะกรรมการรายงานผลการประเมินให้ทุกหน่วยงานรับทราบ (บ่าย)
5. ทุกหน่วยงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิ ี่ดี จากการเข้ารายงานผล
การดาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ และเข้ารับฟังรายงานผลการประเมินฯ
จากคณะกรรมการโดยพร้อมเพรียงกัน
6. ค้นพบหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ โดยการเทียบเคียงจาก
ทุกหน่วยงานอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการประเมินฯ
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5. ผลการดาเนินงาน (Outputs)
1) เป็นรูปแบบกำรประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อยที่เหมำะสมกว่ำรูปแบบเดิม
2) กำรตรวจประเมินหน่วยงำนย่อยเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งคณะ
3) ลดระยะเวลำในกำรประเมินฯ จำกเดิมประมำณ 30 วัน เป็น 3 วัน
4) ลดภำระงำนในกำรติดต่อประสำนงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินฯ และดำเนินกำร
ตำมขั้นตอนกำรตรวจประเมินฯ ให้แก่หน่วยงำนย่อย
5) กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร และฟังรำยงำนผลกำรประเมินฯ จำก
คณะกรรมกำรโดยพร้อมกันทุกหน่วยงำน ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนำไปพัฒนำกำร
ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพของตนเองได้
6) คณะค้นพบแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมต่ำงๆ ของภำควิชำและหน่วยงำนสนับสนุน
7) มีหน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรประกันคุณภำพประจำปี 2553 - 2555 โดยกำรเทียบเคียง
จำกทุกหน่วยงำนอย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
8) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับ
ดีม าก ผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่ว นใหญ่มีควำมเห็นว่ำ กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อย
รูปแบบใหม่มคี วำมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน กำรประเมินรูปแบบใหม่มีควำมเหมำะสมกว่ำรูปแบบเก่ำเมื่อ
ปี พ.ศ.2552 (ที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงำนแยกประเมิ น โดยมี ค ณะกรรมกำรต่ ำ งชุ ด กั น ) เกณฑ์ ก ำรตั ด สิ น
หน่วยงำนต้นแบบด้ำนกำรประกันคุณภำพ และคณะกรรมกำรประเมินฯ แต่ละองค์ประกอบมีควำม
เหมำะสม ในระดับดีมาก ตำมลำดับ
6. ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Outcomes)
1) รำยงำนผลกำรประเมินฯ ระบุว่ำ คณะมี แนวปฏิบัติท่ีดี คือ การพัฒนาระบบการตรวจ
ประเมินภายในให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งคณะ โดยกาหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในพร้อ มกั นทั้งคณะ และให้ทุ ก หน่ว ยงานรายงานผลการดาเนินงานในภาพรวมในห้อ ง
ประชุมตามช่วงเวลาที่กาหนด1
2) กำรตรวจประเมินปี 2555 คณะค้นพบแนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมต่ำงๆ จำกหน่วยงำน
ต้นแบบด้ำนกำรประกันคุณภำพ ดังนี้
- ภาควิชาวรรณคดี มีกำรนำกระบวนกำรประกันคุณภำพตำมระบบ PDCA ไปใช้เพื่อ
กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรของภำควิชำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และมีระบบกำรรำยงำนผลกำร
ดำเนินงำนของภำควิชำตำมองค์ประกอบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำทั้ง 9 ด้ำนอย่ำงสม่ำเสมอ และ
ชัดเจนทุกเดือน ซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้หน่วยงำนภำยในคณะนำไปเป็นแบบอย่ำงได้
1

คณะกรรมกำรประเมินฯ. 2555. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2554, หน้ำ 3.
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- ภาควิชาศิลปาชีพ มีโครงกำร/กิจกรรมให้ควำมรู้ และทักษะด้ำนกำรประกันคุณภำพ
แก่นสิ ิต และสนับสนุนให้นสิ ิตจัดโครงกำรโดยใช้วงจรคุณภำพ PDCA ในกำรดำเนินงำน
- สานัก งานเลขานุก าร มีก ำรดำเนินกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมอย่ำงเป็นระบบ มีก ำร
บูรณำกำรกับกิจกรรมนิสติ และมีกำรเผยแพร่กิจกรรมสม่ำเสมอ
- สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ ได้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่
ได้รับกำรจดสิทธิบัตร ได้แก่ แอพพลิเคชั่นภำษำมือไทยออนไลน์ บน iPad และ iPhone และมือถือระบบ
แอนดรอยด์ สำหรับผู้ด้อยโอกำส โดยเฉพำะผู้พิกำรทำงกำรได้ยิน รวมทั้ งวิดีโอภำษำมือไทยออนไลน์
และพจนำนุกรมดิจติ อลภำษำมือ
7. ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการดาเนินงาน
ลดค่าใช้จ่าย

คณะ
รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย
ต่างๆ

อานวยความสะดวก
ในการติดต่อ
ประสานงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ฯ
ส่งผล
ระบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ของคณะมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น
ผลการประเมินฯ ของคณะ
สูงขึ้นทุกปี

13

หน่วยงาน

เกิดความพึง
พอใจ
ตื่นตัวและให้ความ
สนใจพัฒนาระบบและ
กลไกด้านการจัดเก็บ
เอกสารเพื่อการ
ประกันคุณภาพมาก
ขึ้น
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีของกัน
และกัน

2553: 4.15
2554: 4.28
2551:
พอใช้
2552: ดี
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8. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
กำรพัฒนำระบบกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนย่อยอย่ำงต่อเนื่องมำเป็นปีที่ 3 นี้
ทำให้ได้รับเสียงตอบรับที่ดจี ำกบุคลำกรทุกหน่วยงำน ส่งผลให้หน่วยงำนภำยในมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น โดย
ในปีก ำรศึก ษำ 2553 มี 3 หน่ว ยงำนที่มีผลกำรดำเนินงำนอยู่ใ นระดับ ดี เพิ่มเป็น 5 หน่วยงำนในปี
กำรศึกษำ 2554 และในปีกำรศึกษำ 2553 ไม่มีหน่วยงำนใดมีผลกำรดำเนินงำนอยู่ในระดับดีมำก จนมี
1 หน่วยงำนที่ได้คะแนนประเมินฯ อยู่ในระดับดีมำก ในปีกำรศึกษำ 2554 ดังนี้
จานวนหน่วยงานภายใน
ระดับคุณภาพ

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ดีมำก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

3
6
3

1
5
4
3

รวมหน่วยงานภายใน

12

13

หน่วยงานที่มีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้น(+)/
ลดลง(-)
+1
+2
-2
+3

9. เป้าหมายในอนาคต
1. ทุ ก หน่ ว ยงำนสำมำรถพั ฒ นำระบบและกลไกด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพ และมี ผ ลกำร
ดำเนินงำนอยู่ในระดับดีขึ้นไป อันส่งผลให้ผลกำรดำเนินงำนของคณะมนุษยศำสตร์สูงขึ้นจนถึงระดับดี
มำก
2. ปรับลดตัวบ่งชีส้ ำหรับกำรประเมินฯ หน่วยงำนย่อยให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
3. ลดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
นาเสนอโดย
รศ.ดร.วิภำวรรณ อยู่เย็น : รองคณบดีฝำ่ ยประกันคุณภำพ
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โครงการ ๙ บวร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
สรุปประเด็นที่ได้นาเสนอ
มหำวิทยำลั ย เกษตรศำสตร์ วิท ยำเขตกำแพงแสน เป็นสถำบันกำรศึก ษำระดับ อุดมศึก ษำ
นอกจำกจะมีภำรกิจหลักในด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
แล้ว ยั งมีภำรกิ จในด้ำนกำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมอีก ภำรกิจหนึ่ง ซึ่งกำรให้บริกำรวิชำกำรนั้น
นอกจำกจะเป็นกำรทำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคมแล้ว ยังเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์
วิชำชีพให้แก่บุคลำกรและนิสติ ของมหำวิทยำลัยในกำรทำงำน เพื่อให้บริกำรชุมชนสังคม ปลูกฝังควำมมี
จิตสำธำรณะและเป็นกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ สร้ำงเครือข่ำยกับองค์กรต่ำง ๆ ของชุมชนสังคม เพื่อ
พัฒนำไปสู่ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรในรูปแบบต่ำง ๆ ต่อไป
โครงกำร ๙ บวร จัด ตั้งขึ้น โดยมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน เพื่อร่วม
เฉลิ ม ฉลองในวโรกำสครบรอบพระชนมำยุ 84 พรรษำ พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำ อยู่ หั ว โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน เป็นแหล่งควำมรู้ซึ่งอยู่
ใกล้ชิด ชุมชน สั งคม ได้ถ่ ำยทอดองค์ค วำมรู้สู่ชุมชน สังคม โดยมีบ้ำน วัด โรงเรีย น เป็นแหล่งรวม
เป้ำหมำยในกำรพั ฒนำร่วมกัน ซึ่งจำกกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนในปี 2555 ด้วยกระบวนกำร
PDCA พบว่ำโครงกำรมีผลสำเร็จอยู่ในระดับดี และนำผลจำกกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด
เป้ำหมำยของโครงกำร ๙ บวร มุ่งหวังให้เป็นโครงกำรต้นแบบในกำรพัฒนำชุมชน สังคม โดย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ได้เลือกตำบล หมู่บ้ำน วัด โรงเรียนที่อยู่ในเขต
อำเภอกำแพงแสน ซึ่งมีอยู่ 15 ตำบล 1 เทศบำล ตำบลโดยเลือกบ้ำน วัด โรงเรียน ในตำบลที่มีผู้นำมี
ควำมพร้อมในกำรให้ควำมร่วมมือ และมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำร่วมกับโครงกำร ๙ บวร จำนวน 16
หมูบ่ ้ำน 16 วัด 16 โรงเรียน
กำรด ำเนินงำนหลั งจำกเลือกพื้นที่เ ป้ำหมำยได้แล้ว มหำวิท ยำลัย เกษตรศำสตร์ วิท ยำเขต
กำแพงแสน ได้เรียนเชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน นำยก อบต. เจ้ำอำวำสวัด และผู้อำนวยกำรโรงเรียนได้
เสวนำร่วมกัน เพื่อวำงแผนและดำเนินงำนโครงกำรให้บรรลุเป้ำหมำย โดยรองอธิกำรบดีวิทยำเขต
กำแพงแสน (รองศำสตรำจำรย์สมบัติ ชิณะวงศ์ ) ได้นำเสนอแผนงำนสู่กำรปฏิบัติลงพื้นที่ทุกบ่ำยวัน
พุธ เพื่อพบปะผูน้ ำและประชำขน ๙ บวร ตัง้ แต่เดือน มิถุนำยน 2554 จนถึงปัจจุบัน
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วิธีการดาเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการที่จะพัฒนา
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นแหล่งสะสมองค์ค วำมรู้
ที่เป็นศำสตร์ของแผ่นดิน และเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตทำงกำรเกษตร และยังมีหน่วยงำนสำคัญทำง
กำรเกษตร เช่น สถำนีพัฒนำที่ดินนครปฐม สถำนีทดลองกำรใช้น้ำชลประทำนที่ 5 (แม่กลองใหญ่) ใน
ปี พ.ศ.2558 จะเป็นจุดเริ่มต้นของประชำคมอำเซียน ประเทศในกลุ่มอำเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลำด
หรือมีฐำนกำรผลิตเดียวกัน เกษตรกรในอำเภอกำแพงแสน จะต้องมีกำรปรับตัววิถีกำรทำกำรเกษตร
ของตนเองอย่ ำ งไร เพื่ อ ให้ ส ำมำรถอยู่ ไ ด้ อ ย่ ำ งมั่ น คงในช่ ว งอี ก 4 ปี ข้ ำ งหน้ ำ บทบำทของ
สถำบันกำรศึกษำ หน่วยงำนรำชกำร ฝ่ำยปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่สมำชิกในชุมชนจะมีบทบำท
หน้ำที่อะไรในกำรกำหนดแนวทำงทั้งเชิงรุกและเชิงรับเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ในอนำคต
2. การวางแผนดาเนินงานและการเตรียมทรัพยากร
มีกำรดำเนินกำรวำงแผนงำน ประชุมทุกวันพุธ โครงกำร ๙ บวร มีกำรติดตำม ประเมินผล
3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ดำเนินกำรแจ้งเวียนประชำสัมพันธ์บุคลำกรภำยใน และนิสิตให้ทรำบโดยทั่วถึงกัน มี Website
ของวิทยำเขตกำแพงแสน ประชำสัมพันธ์ภำยนอก เช่น กำรลงเข้ำไปในพื้นที่ทุกวันพุธของแต่ละชุมชน
อย่ำงสม่ำเสมอ
4. สร้างความเข้าใจกับผู้นาชุมชนและประชาชน
มีกำรลงพื้นที่โดยท่ำนรองอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน และผู้บริหำรของมหำวิทยำลัย พบ
ผู้น ำชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น โดยกำรเข้ ำ ไปพู ด คุ ย พบปะร่ ว มสนทนำกั บ ผู้ น ำชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น มำร่ ว มประชุ ม
เสนอแนะแนวทำงและแลกเปลี่ย นควำมคิดเห็นในกำรดำเนินกำร รับ ฟังปัญหำและสิ่งที่ป ระชำขน
ต้องกำร เพื่อนำมำเป็นข้อสรุปเพื่อหำแนวทำงในกำรช่วยเหลือชุมชนต่อไป
5. เลือกพื้นที่ท่จี ะพัฒนา
ด้ำนกำยภำพ ศึก ษำแผนที่อ ำเภอ ที่ตั้ง เขตติด ต่อ ประวัติค วำมเป็ นมำของอำเภอ พื้น ที่
ทั้งหมด เส้นทำงกำรคมนำนม สถำนที่สำคัญต่ำง ๆ
ด้ำนสังคม ศึกษำจำนวนตำบลและหมู่บ้ำน จำนวนประชำกรทั้งหมด ชำย/หญิง เด็ก เยำวชน
คนชรำ คนพิกำร ผู้ดอ้ ยโอกำส บุคคลหรือผู้นำสำคัญ
ด้ำนเศรษฐกิจ ศึกษำจำกอำชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน รำยได้และรำยจ่ำยเฉลี่ยของครอบครัว
หนี้สนิ /เงินออม
ด้ำนทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม ศึกษำสภำพของดิน น้ำ อำกำศ ป่ำไม้ ชุมชน ตลอดจน
มลพิษภำวะอื่น ๆ
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6. ดาเนินงานพัฒนาตามแผน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินกำรโครงกำร ๙ บวรมำอย่ำง
ต่อเนื่องจำกปี 2554 โดยได้น้อมนำแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำปรับใช้ในกำรดำเนินงำนและ
สื่อควำมหมำยของ ๙ บวร คือ เลข 9 หมำยถึง รัชกำลที่ 9 อักษร บ หมำยถึง บ้ำน หมู่บ้ำน ชุมชน
อักษร ว หมำยถึง วัด และ อักษร ร หมำยถึง โรงเรียน และในปี 2555 ได้ขยำยกำรดำเนินงำน
โครงกำร ๙ บวร 6 ตำบล และ 1 เทศบำล ซึ่งถือได้วำ่ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน
ได้เปิดรั้วสู่ชุมชนครบทั้ง 15 ตำบล กับ 1 เทศบำลในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สรุปปัญหาและประเมินผลโครงการ
สถานที่
ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
ตาบลรางพิกุล
บ้ำน (หมู่ 3)
-เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้ วปลูก
-กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้ ว
โรงเรียนบ้ำนห้วยด้วน
-ต้องกำรสื่อประกอบกำรเรียนกำรสอน
ตาบลกาแพงแสน
บ้ำน (หมู่ 11)
-ปัญหำดินเค็ม
-ต้องกำรเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ขำ้ วปลูก
โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม
-ต้องกำรให้สอนภำษำอังกฤษ
-ต้องกำรให้ปรับปรุงห้องสมุด
-ต้องกำรครูช่วยสอน
ตาบลสระสี่มุม
บ้ำน (หมู่ 8)
-ปัญหำข้ำวดีด ข้ำวเด้ง
-ต้องกำรเมล็ดพันธุ์ขำ้ วเพื่อขยำยพันธุ์จำหน่ำย
-ต้องกำรเลีย้ งปลำเพื่อจำหน่ำย
วัดดอนเตำอิฐ
-ต้องกำรปลูกผักเพื่ออำหำรกลำงวัน
-ต้องกำรครูช่วยสอน
-ต้องกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนภำษำอังกฤษและภำษำไทย
-ต้องกำรเรียนรูเ้ รื่องเทคโนโลยีสำรสนเทศ
-ต้องกำรปรับปรุงโรงเรือนเพำะเห็ด
-ต้องกำรเรียนรูก้ ำรทำปุ๋ยหมักจำกวัสดุเหลือใช้
-ต้องกำรเลีย้ งปลำดุกเพื่อเป็นอำหำรกลำงวัน
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สถานที่
ตาบลทุ่งบัว
บ้ำน (หมู่ 3)

ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
-ปัญหำน้ำท่วมขังในพืน้ ที่ทำนำ
-ต้องกำรปลูกปำล์มน้ำมันตำมหัวไร่ปลำยนำ
-ต้องกำรพัฒนำผูน้ ำชุมชน
-ต้องกำรคำปรึกษำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน้ำ
-ต้องกำรห้องน้ำ/ศำลำ
-ต้องกำรให้มกี ำรฝึกอบรมพระภิกษุตำมหลักธรรมคำสอน
-ต้องกำรสอนธรรมศึกษำให้เด็ก
-ต้องกำรปลูกผักเพื่ออำหำรกลำงวัน
-ต้องกำรครูช่วยสอนคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และไอที

วัดนิยมธรรม

โรงเรียนวัดนิยมธรรม
ตาบลห้วยหมอนทอง
บ้ำน (หมู่ 12)
โรงเรียนบ้ำนหนองโสน

ตาบลทุ่งขวาง
บ้ำน (หมู่ 8)

วัดหลักเมตร
โรงเรียนวัดหลักเมตร

-ต้องกำรพันธุ์อ้อยทนน้ำท่วม
-ต้องกำรโต๊ะเรียน
-ต้องกำรเครื่องดนตรีดุริยำงค์ (เมโลเดียน 10 ตัว) และอังกะลุง
-ต้องกำรหนังสือเข้ำห้องสมุดโรงเรียน
-ต้องกำรครูสอนภำษำอังกฤษ
-ต้องกำรผักสวนครัว รั้วกินได้
-ต้องกำรเรียนรูเ้ รื่องไส้เดือนดิน
-ต้องกำรปรับปรุงเครื่องกรองน้ำ
-ต้องกำรเครื่องเล่นในสนำมเด็กเล่น
-ต้องกำรพันธุ์ข้ำวต้ำนทำนเพลี้ยกระโดดสีนำตำล
้
-ต้องกำรเกษตรอินทรีย์
-ต้องกำรปลูกข้ำวเพื่อบริโภคในครัวเรือน
-กำรจัดทำบัญชีครัวเรือน
-ต้องกำรพัฒนำควำมรูด้ ้ำนกำรประกอบอำชีพกำรเกษตรในชุมชน
-ต้องกำรจัดหำเครื่องเล่นสนำมเด็กเล่น
-ต้องกำรหนังสือเข้ำห้องสมุดโรงเรียน
-ต้ อ งกำรห้ อ งปฏิ บั ติ ก ำรและอุ ป กรณ์ ก ำรเรี ย นกำรสอนด้ ำ น
วิทยำศำสตร์
-ต้องกำรผักสวนครัว รั้วกินได้ โครงกำรเกษตรอย่ำงยั่งยืน
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สถานที่

ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
-ต้องกำรพันธุ์ปลำ
-ต้องกำรครูช่วยสอน และทำกิจกรรมวิชำกำร

ตาบลทุ่งกระพังโหม
บ้ำน (หมู่ 5)

วัดหนองปลำไหล
โรงเรียนวัดหนองปลำไหล

ตาบลวังน้าเขียว
บ้ำน (หมู่ 5)

วัดคลองตัน
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-ต้องกำรจัดทำฐำนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นที่ 10 ไร่
-ต้องกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ทำงเข้ำเมืองเก่ำกำแพงแสน
-ต้องกำรฝึกอบรมด้ำนไอซีทีชุมชน
-ช่วงฤดูแล้งขำดแคลนน้ำชลประทำน
-ต้องกำรฝึกอบรมภำษำไทยให้แก่พระภิกษุเพื่อสอนศีลธรรม
-ต้องกำรเมล็ดพันธุ์พชื ผักสวนครัวเพื่ออำหำรกลำงวัน
-ต้องกำรวิธีกำรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภำพ เพื่อนำมำใช้ในโรงเรียน
-ต้องกำรครูสอนภำษำอังกฤษและสื่อกำรสอน
-ต้องกำรอบรมครูวิทยำศำสตร์
-ต้องกำรวิธีกำรทำน้ำยำล้ำงจำนโดยเฉพำะน้ำยำจำกผลมะกรูด
-ต้องกำรคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ทดแทนชุดเดิม (ไอซีทีชุมชน)
-ต้องกำรพัฒนำห้องสมุด
-ต้องกำรพันธุ์พืชที่สำมำรถเลือ้ ยขึ้นเป็นกระโจมได้
-ต้องกำรให้ซ่อมบำรุงเครื่องเล่นกลำงแจ้ง
-ต้องกำรจัดกำรด้ำนโรคปลำที่เลีย้ งในกระชัง
-ต้องกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำพันธุ์พชื เช่น ข้ำว อ้อย ถั่วเขียว
-ต้องกำรข้ำวพันธุ์ดี ไม่ดี ข้ำวดีด ข้ำวเด้ง ผลผลิตข้ำวตกต่ำ (500
กิโลกรัม)
-แก้ปัญหำเรื่องกำรบริหำรจัดกำรน้ำ (คลองท่ำสำรบำงปลำ)
-ต้องกำรเป็นแหล่งผลิตเม็ดพันธุ์ขำ้ วที่มคี ุณภำพ
-ต้องกำรจัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลต่ำง ๆ ในหมูบ่ ้ำน
-ต้องกำรให้ดำเนินโครงกำร ๙ บวรในทุก ๆ หมู่บ้ำน
-ต้องกำรให้มกี ำรสอนภำษำอังกฤษให้กับคนในชุมชน
-ต้องกำรนักวิจัยเพื่อให้คำแนะนำชำวบ้ำนในกำรประกอบอำชีพ
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สถานที่
โรงเรียนบ้ำนคลองตัน

ตาบลดอนข่อย
บ้ำน (หมู่ 2)

วัดสระพัง
โรงเรียนวัดสระพัง

ปัญหา/ความต้องการ/ข้อเสนอแนะ
-ต้องกำรพัฒนำห้องสมุด
-ต้องกำรพัฒนำห้องไอซีที
-ต้องกำรพัฒนำกำรปลูกแก้วมังกร
-ต้องกำรพัฒนำสนำมเด็กเล่น
-ต้องกำรเมล็ดพันธุ์ผักปลูกเพื่ออำหำรกลำงวัน
-ต้องกำรครูฝึกสอนด้ำนภำษอังกฤษ เช่น อังกฤษ พม่ำ เขมร
-ต้องกำรพันธุ์ปลำเพื่ออำหำรกลำงวัน
-ต้องกำรข้อมูลด้ำนพฤกษศำสตร์ของต้นไม้ในโรงเรียน
-ต้องกำรซ่อมแซมเครื่องสีฝัดข้ำว
-ต้องกำรเพิ่มผลผลิตและรำคำข้ำว
-ต้องกำรข้ำวพันธุ์ดี เช่น ไรซ์เบอร์รี่ และสินเหล็ก
-ปัญหำข้ำวดีด ข้ำวเด้งในนำหว่ำน
-กำรผลิตผักปลอดสำรพิษ
-ต้องกำรให้มโี รงสีชุมชน
-ต้องกำรปรับปรุงดินเพื่อปลูกไม้ผลกินได้
-ต้องกำรพืชผักสวนครัวกินได้
-ต้องกำรโครงกำรท ำน้ำหมัก ชีวภำพ (เพื่อใช้ล้ำงห้องน้ำ ท ำควำม
สะอำด)
-ต้องกำรเรือนเพำะชำ
-ต้องกำรโครงกำรปลูกพืชที่ไม่ตอ้ งลงดิน
-ต้องกำรโครงกำรพี่ช่วยน้อง (นิสติ ที่มีควำมรูใ้ ห้คำแนะนำ)
-ต้องกำรโครงกำรพัฒนำควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี
-ต้องกำรโครงกำรสอนงำนวิชำชีพ เช่น ทำน้ำยำล้ำงจำน
-ต้องกำรโครงกำรเข้ำค่ำยวิชำกำร
-ต้องกำรโครงกำรเข้ำค่ำยธรรมะ
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การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
ผูบ้ ริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร นิสติ องค์กร ธุรกิจเอกชนและประชำชนทั่วไป ได้รว่ ม
ด้วยช่วยกันบริจำคเงินเข้ำโครงกำร และเข้ำมำมีสว่ นร่วมในกิจกรรมตำมโครงกำร โดยอำสำสมัคร
เข้ำสังกัดในทีมงำนต่ำง ๆ ที่รองรับภำรกิจตำมโครงกำรต่ำง ๆ ตำมควำมสนใจและควำมถนัด ควำม
เชี่ยวชำญของแต่ละบุคคล
ระดับผูบ้ ริหำรของหน่วยงำน ให้กำรสนับสนุน ให้คำปรึกษำ มีกำรจัดประชุม
บุคลำกรทุกระดับเพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรดำเนินงำน รวมทั้งอำนวยกำรโครงกำรให้เป็นไป
ตำมแผนปฏิบัติกำร ระดับปฏิบัติกำร นำแผนงำนไปสู่กำรปฏิบัติ ดังนี้
บ้ำน ไปทำกำรอบรมชำวนำ เกษตรกร ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว
วัด ไปทำกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น ถวำยเทียนจำนำพรรษำ โครงกำร ๙
บวร จำนวน 16 วัด กำรปลูกต้นไม้
โรงเรียน ไปทำกำรพัฒนำครูในด้ำนกำรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ กำรพัฒนำทักษะกำรสอน
กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ และอบรมภำษำอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนต่ำง ๆ
การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการโครงการ ๙ บวร ดังนี้
หลักสูตรกำรดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรใช้งำน ประเมินผล
ควำมพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดั บ มำก ค่ ำ เฉลี่ ย 4.27 หลั ก สู ต รกำรดู แ ลแก้ ไ ขและติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ ำ ย
คอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตกำแพงแสน ประจำปีกำรศึกษำ 2555
ประเมินผลควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ค่ำเฉลี่ย 4.27 และโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เรื่องกำร
พัฒนำทักษะกำรสอนกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ ”ประเมินผลควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุด
ค่ำเฉลี่ย 4.60
นาเสนอโดย
รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ : รองอธิกำรบดีวิทยำเขตกำแพงแสน
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ส่วนระบบการโอนเงินทุนวิจัย (ระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัย)
สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจำก สถำบันวิจัยและพัฒนำแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (สวพ.มก.) มีภำรกิจในกำร
ประสำนและบริ หำรจัด กำรงำนวิจัยของมหำวิทยำลัย สวพ. มก.จึงมีแนวคิดในกำรนำสำรสนเทศที่
เหมำะสมมำใช้ในกำรดำเนินงำนกิจกำรด้ำนกำรวิจัย และใช้กระบวนกำรของระบบสำรสนเทศมำเป็นตัว
ควบคุมกระบวนกำร โดยกลยุทธ์หลักคือ ใช้ระบบไอทีในกำรบริหำรจัดกำรบริกำรเกี่ยวกับโครงกำรวิจัย
ได้อย่ำงรวดเร็ว ซึ่งนอกจำกจะควบคุมกระบวนกำรโครงกำรวิจัยจำกงบประมำณแผ่นดินแล้ว ยังทำ
หน้ ำ ที่ เ บิ ก จ่ ำ ยเงิ น วิ จั ย ของมหำวิ ท ยำลั ย ให้ แ ก่ บุ ค ลำกร จำกหน่ ว ยงำนทั้ ง ภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนที่มีโครงกำรวิจัย จำนวนมำก ซึ่งได้รับเงินทุนจำกทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชน โดย สวพ.มก. มีหน้ำที่จัดสรรและจ่ำยโอนเงินวิจัยให้แก่นักวิจัย ที่ผ่ำนมำมี
โครงกำรที่จะต้องจ่ำยโอนผ่ำนปีละกว่ำ 700-800 โครงกำร ซึ่งแต่ละโครงกำรอำจมีเงินหลำยงวด เดิม
กำรจ่ำยโอนเงิน ดำเนินกำรโดยใช้ เช็ค ซึ่งนักวิจัยอำจอยู่ วิทยำเขตต่ำงจังหวัดจะต้องเดินทำงมำรับเช็ค
ด้วยตนเอง ซึ่งต้องเสียเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงอย่ำงมำก
สวพ. มก. จึงได้จัดทำระบบโอนเงินตรงเข้ำสู่บัญชีธนำคำรของนักวิจัยโดยตรงขึ้นมำแทนกำรใช้
เช็ค ระบบนี้จะช่วยให้นักวิจัยได้รับเงินทันทีเมื่อได้รับกำรอนุมัติ นักวิจัยจะได้รับกำรแจ้งเตือนกำรโอน
เงินผ่ำนทำง SMS และ e-mail โดยนักวิจัยมีค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงจำกกำรเดินทำงและสำมำรถนำเงินไปใช้
ทำวิจัยได้เร็วขึ้น นอกจำกนี้ สวพ.มก. สำมำรถติดตำมกำรเบิกจ่ำย ทำรำยงำน ได้รวดเร็วเช่นกัน โดย
ระบบนี้จะเป็นกำรประสำนกำรทำงำน ระหว่ำงระบบบริหำรจัดกำรโครงกำรวิจัยของ สวพ. มก. กับ
ระบบของธนำคำร
เมื่อนำระบบกำรโอนเงินอุดหนุนทุนวิจัยมำใช้ในกำรเบิกจ่ำยเงินจะช่วยให้ปัญหำต่ำงๆ หมดไป
ช่ว ยให้บุ ค ลำกรสำมำรถด ำเนิน กำรได้ส ะดวก รวดเร็ ว ลดกำรเกิด ควำมผิด พลำด อี ก ทั้ งระบบยั ง
สำมำรถรำยงำนผลสถำนะทำงบัญชีได้อีกด้วย
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ทำรายการเบิก

พิมพ์เช็ค

แจ้งนักวิจัยให้มา
รับเงิน

คอยผู้บริหาร
อนุมัติ

จ่ำยเช็คนักวิจัย

พิสูจน์ยอดการ
เบิกกับธนาคาร

แจ้งรอบสอง
(กรณีไม่มารับ)

ออกเช็คใหม่
(กรณีเช็คหาย)

สรุปสถานะบัญชี

นักวิจัยจะได้รับควำมสะดวกในด้ำนของกำรเบิกจ่ำย เนื่องจำกระบบจะดำเนินกำรหักค่ำใช้จ่ำย
ค่ำสำธำรณูปโภคส่งให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัดซึ่งเดิมนักวิจัยต้องดำเนินกำรต่ำงๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งลด
ปัญหำอื่นๆ เช่น กำรเดินทำง ใบแจ้งรับเงินไม่ถึงมือผู้รับ ไม่ต้องรอกำร clearing ส่งผลให้นักวิจัย
สำมำรถนำเงินที่ได้จำกกำรโอนผ่ำนระบบไปใช้ในกำรวิจัยได้อย่ำงรวดเร็ว

ไม่นาเช็คค่ำ
สำธำรณูปโภค
ส่งต้นสังกัด

ติดรำชกำร
ไม่สะดวก ไกล แพง
(ต้องมอบฉันทะ)

ไม่รู้ว่าจะได้เงินหรือยัง ไม่
กล้ำโทรตำม
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ใบแจ้งกำรรับเงินไม่ถึง
มือผู้รับเงิน

ใช้เช็คก็ต้องรอ
clearing

ผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555

ผลลัพธ์ที่ได้จากการนาระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัยมาใช้

ผลดีต่อผูป้ ฏิบัติงำน
• ได้ภำพลักษณ์ที่ดีจำกกำรบริกำรที่ดีข้ึน
• ลดเวลำจัดกำรเช็ค: พิมพ์ เก็บ แจก นับ ออก
ใหม่
• ลดเจ้ำหน้ำที่ ประจำกำรจ่ำยเช็คที่เคำน์เตอร์

ผลดีต่อนักวิจัย
• ได้รับเงินเร็วขึ้น โดยได้รับโอนเข้ำบัญชีทันทีที่
อนุมัติ
• ลดค่ำเดินทำง เช่น นักวิจัยที่อยู่ตำ่ งวิทยำเขต
• ได้รับกำรแจ้งเตือนทันที จำกทำง email และ
SMS

ข้อดีของเบิกจ่ายเงินผ่านระบบบริหารเงินอุดหนุนวิจัย





มีกำรบริกำรที่ดี กำรสื่อสำรดีข้ึน
กำรโอนเงินมีควำมสะดวกรวดเร็ว ลดข้อผิดพลำด ใช้เอกสำรน้อยลง
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีตอ่ องค์กร บุคลำกรสำมำรถดำเนินกำรได้สะดวกมำกขึ้น
ผูบ้ ริหำรได้รับรำยงำนเชิงวิเครำะห์มำกขึ้น

นาเสนอโดย
รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า : รองผู้อานวยการสารสนเทศงานวิจัย
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ประเภทที่ 4
แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการ
ปฏิบัตงิ าน
รางวัลระดับดี 2 ผลงาน
โครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
www.qa.ku.ac.th

www.qa.kuwww.ac.th
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การบริหารจัดการองค์กรเชิงกลยุทธ์ โดยระบบ Project
Management สานักบริการคอมพิวเตอร์
1. ความเป็นมา/หลักการ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
บริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศส่วนกลำงของมหำวิทยำลัย กำหนดวิสัยทัศน์มุ่งเป็นองค์กรที่มีควำม
เข้มแข็งด้ำน ICT เพื่อสนับสนุนกำรเป็น e-University และ Research University มีพันธกิจในกำร
วำงแผนและพัฒนำปรับปรุงระบบ ICT ของมหำวิทยำลัยให้ทันสมัยและมีประสิทธิภำพ พัฒนำระบบกำร
ให้บริกำรด้ำน ICT เชิงรุก และพัฒนำศักยภำพด้ำน ICT ของนิสิต บุคลำกร และชุมชน
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับแรก (พ.ศ. 2545-2549) ปัจจุบันมีกำร
ทบทวนจัดทำแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555-2559) เพื่อกำหนดทิศทำงในกำรดำเนินงำนสนับสนุน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรสังคม ตลอดจนกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัยให้เป็นไปตำม
แนวทำงที่กำหนด กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้ำประสงค์ วัตถุประสงค์ ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอก มีตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุ ท ธ์ เพื่อวั ด ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยุ ท ธ์ โดยได้ มำจำกกำรมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลำกร และได้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกกรรมกำรประจ ำหน่ ว ยงำน มี ก ำรจั ด ท ำแผนระยะสั้ น เป็ น
ปฏิ บัติ ก ำรประจ ำปีเ พื่อ ถ่ ำ ยทอดแผนกลยุ ท ธ์ ล งสู่ ระดั บ หน่ว ยปฏิ บัติ ก ำร และระดั บ บุ คลำกร โดย
บุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยจะดำเนินงำนตำมแผนที่ได้กำหนดไว้ มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัว
บ่งชี้ของแผนงำนตำมไตรมำส และรำยงำนต่อผู้บริหำรเพื่อพิจำรณำประเมินผลกำรดำเนินงำนและ
พิจำรณำให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และรวบรวมเป็นผลกำรดำเนินงำนประจำปี
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์เห็นควำมสำคัญในกำรดำเนินงำนและติดตำมผลกำรดำเนินโครงกำร
ที่เป็นระบบ จึงพัฒนำเครื่องมือสำหรับช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเป็นไปตำมทิศทำงที่กำหนด
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1. 1 วิธีการกาหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
1.1.1 สภาพการทางานเดิม
ส ำนั ก บริ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ มี พั ฒ นำแบบฟอร์ ม ในกำรควบคุ ม ติ ด ตำมกำรด ำเนิ น งำนตำม
แผนปฏิบัติงำนประจำปี มีกำรกำหนดรหัสแผนงำนโครงกำรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลต่ำงๆ เช่น
แบบ PR01 ประกอบด้ ว ยชื่ อ โครงกำร ชื่ อ ฝ่ ำ ยและหั ว หน้ ำ โครงกำร ก ำหนดเวลำ วั ต ถุ ป ระสงค์
เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ประโยชน์ที่ได้รับ แนวทำงดำเนินกำร และกำรประเมินโครงกำร แบบPR02
ประกอบด้ ว ยแผนผั ง โครงสร้ ำ งที ม งำน แผนภู มิ ก ำรบริ ห ำรและสำยกำรบั ง คั บ บั ญ ชำ แบบ PR03
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ประกอบด้ว ยรำยละเอียดสมำชิกทีมงำน และภำระหน้ำที่ สังกัด และโทรศัพท์ติดต่อ แบบ PR04
ประกอบด้ว ยตำรำงกิ จกรรมระบุ ผลงำนและผลสำเร็จ และแบบ PR05 สำหรับ ประเมินผล
โครงกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน

ปัญหำที่พบคือสิ้นเปลืองทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน เช่น ใช้กระดำษเป็นจำนวนมำก ใช้เวลำใน
กำรรวบรวมนำน เกิดควำมล่ำช้ำ กำรถ่ำยทอดแผนทำได้ไม่ทั่วถึงเนื่องจำกไม่สำมำรถส่งเอกสำรไปยัง
บุคลำกรได้ทั้งหมด ทำให้กำรประชำสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง บุคลำกรขำดควำมมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
ตำมแผนเพรำะไม่เข้ำใจและขำดควำมชัดเจน กำรแก้ไขโครงกำรมีควำมยุ่งยำก ไม่สะดวก ตรวจสอบ
ยำก และไม่เป็นปัจจุบัน ประกำรสำคัญคือ กำรติดตำมงำนไม่สม่ำเสมอ ไม่มปี ระสิทธิภำพ
1.1.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม่
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์แต่งตั้งคณะทำงำนจัดทำระบบ Project Management เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือช่วยในกำรดำเนินโครงกำรที่อยู่ภำยใต้แผนปฏิบัติงำนประจำปีให้เป็นไปในทิศทำงที่กำหนด
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) ระบบช่วยในกำรกรอกข้อมูลแผนงำนโครงกำรมีควำมสะดวกรวดเร็ว ประหยัดทรัพยำกร
ผูเ้ กี่ยวข้องทรำบข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว สำมำรถถ่ำยทอดแนวทำงในกำรดำเนินโครงกำรได้อย่ำงทั่วถึง
(2) ระบบช่วยในกำรควบคุมติดตำมกำรดำเนินงำน โดยกำหนดให้รำยงำนผลทุกไตรมำส ทำให้
ทรำบควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน สำมำรถแก้ไขปัญหำได้ทันท่วงที
(3) ระบบสำมำรถรำยงำนควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติกำรที่
ชัดเจน
(4) ระบบสำมำรถจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
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(5) ระบบช่วยให้มีฐำนข้อมูลในกำรบริหำรงำน กำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพขอ
หน่วยงำน
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้กำหนดแผนงำนเพื่อให้หัวหน้ำโครงกำร รับทรำบและจัดเตรียม
ข้อมูล โดยหัวหน้ำโครงกำรจะต้องบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบ Project Management และรำยงำนผล
โครงกำรตำมแผนงำนที่ได้กำหนดไว้ โดยมีเป้ำหมำยเพื่อพัฒนำระบบกำรติดตำมกำรดำเนินงำนตำม
แผนปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมแผนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้เทียบกับค่ำเป้ำหมำยเสนอ
ต่อผู้บริหำรต่อไป
แผนงำนบริหำรโครงกำรของส ำนัก บริก ำรคอมพิวเตอร์มีขั้นตอนและเป้ำหมำยกำรท ำงำน
ชัดเจน เป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนกำรวำงแผนโครงกำร กำรดำเนินโครงกำร กำรประเมินผลโครงกำร
กำรนำเสนอผลกำรด ำเนินโครงกำรต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อรับข้อเสนอแนะมำพัฒนำปรับปรุงงำนของ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภำพ ตำมปฏิทินดังนี้
วันที่
กันยำยน ของทุกปี

กิจกรรม
กำหนดนโยบำยทิศทำงในกำรบริหำรและทบทวนโครงกำรตำมแผน
ยุทธศำสตร์นำเสนอโครงกำรประจำปีประชุมคณะกรรมกำรบริหำร และ
คณะกรรมกำรประจำสำนักฯ
ตุลำคม ของทุกปี บุคลำกรรับทรำบโครงกำรประจำปีเริ่มโครงกำร
ตุลำคม ของทุกปี หัวหน้ำฝ่ำยมอบหมำยหัวหน้ำโครงกำรกรอกข้อมูลโครงกำรตำมที่กำหนดไว้
ธันวำคม ของทุกปี หัวหน้ำโครงกำรรำยงำนผลโครงกำรไตรมำส 1 ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก
มีนำคม ของทุกปี หัวหน้ำโครงกำรรำยงำนผลโครงกำรไตรมำส 2 ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก
มิถุนำยน ของทุกปี หัวหน้ำโครงกำรรำยงำนผลโครงกำรไตรมำส 3 ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก
กรกฎำคม ของทุกปี สรุปผลกำรดำเนินงำนโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำสำหรับประเมิน
คุณภำพจำกมก.
กันยำยน ของทุกปี หัวหน้ำโครงกำรรำยงำนผลโครงกำรไตรมำส 4 ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรสำนัก
ตุลำคม ของทุกปี หัวหน้ำฝ่ำยติดตำมและประเมินผลโครงกำร
พฤศจิกำยน
งำนแผนรำยงำนผลดำเนินงำนโครงกำรประจำปีนำเสนอต่อคณะ
ของทุกปี
กรรมกำรบริหำรสำนักและคณะกรรมกำรประจำสำนัก
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2. ปัจจัยนาเข้า (Input)
กำรสร้ำ งระบบ Project Management จำเป็น ต้อ งมีข้อมู ลที่ครบถ้ว นถู ก ต้อ งและทั นสมัย
มีค วำมสะดวกในกำรเรีย กใช้ง ำน ข้อ มูลที่นำเข้ ำของระบบ Project Management มีแหล่ งข้อ มูล
จำกแผนกลยุ ท ธ์ สำนัก บริ ก ำรคอมพิว เตอร์ แผนปฏิ บัติก ำรประจำปี ค่ ำเป้ำ หมำยและตัว ชี้วัด ของ
แผนงำนและโครงกำร แผนงบประมำณประจำปี โดยมี ผู้บ ริห ำร หัวหน้ำ ฝ่ ำย หัวหน้ำโครงกำ ร
เป็นผู้ใ ห้ ข้อมู ล
งำนแผนและประกั นคุ ณ ภำพ รับ ผิ ดชอบติดตำมข้อ มูลและ ดูแ ลรั ก ษำข้อมูลเพื่อใช้ใ นกำร
บริหำรงำนของผู้บ ริห ำร ทั้งนี้บุค ลำกรสำนัก บริก ำรคอมพิ วเตอร์ สำมำรถเรี ย กดูข้อมู ลและใช้
ข้อมูล เพื่ อก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ใ นกำรดำเนินงำน เช่ น งำนประกั นคุณ ภำพ งำนระบบสำรสนเทศ
งำนวิจัย ของสำนัก บริก ำรคอมพิว เตอร์ โดยสำมำรถเข้ำถึง ระบบ Project Management ได้ที่
http://project.ocs.ku.ac.th
3. วิธีการดาเนินงาน
1) แต่งตัง้ คณะทำงำนพัฒนำระบบแผนงำนโครงกำรของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
2) ประชุมกำหนดวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย วำงแผนงำนดำเนินกำร
3) รวบรวมข้อมูลและรูปแบบข้อมูลนำเข้ำ
4) วิเครำะห์ขนั้ ตอนและเงื่อนไขกำรปฏิบัติงำน
5) กำหนดรูปแบบกำรแสดงผลรำยงำน
6) พัฒนำโปรแกรม ทดสอบใช้งำนจริง
7) กำหนดเป็นนโยบำย และประชุมชีแ้ จงบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทรำบและให้มสี ่วนร่วมในกำร
เปลี่ยนแปลง
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์มีกำรประชุมชีแ้ จงทำควำมเข้ำใจเพื่อนำระบบมำใช้ในกำรบริหำรและ
ติดตำมงำน มีกำรกำหนดหน้ำที่รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนงำนประจำปี มีกำรติดตำมรำยงำนผล
ควำมก้ ำวหน้ำ และควำมส ำเร็ จของโครงกำร เพื่ อเสนอและรำยงำนผลต่อ ผู้ บ ริ ห ำรในกำรประชุ ม
คณะกรรมกำรบริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ โดยมอบหมำยงำนและกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนทุก
ระดับ ดังนี้
1) ระดับผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรงำน ทำหน้ำที่กลั่นกรองให้ข้อเสนอแนะกำรจัดทำ
แผนงำนและโครงกำรประจำปี พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติแผนงำนและโครงกำรประจำปี
ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนและให้ข้อเสนอแนะโครงกำรประจำปี
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2) หัวหน้ำฝ่ำย ทำหน้ำที่รับนโยบำยของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรงำนเพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรด ำเนินกำรจัด ท ำโครงกำร มอบหมำยผู้รับ ผิด ชอบ ติด ตำมและควบคุ มกำรดำเนิ น
โครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง
3) หัวหน้ำโครงกำร ทำหน้ำที่ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรบันทึกข้อมูลรหัสแผนงำนโครงกำร ชื่อ
โครงกำร หั ว หน้ำ โครงกำร ระยะเวลำเริ่ มต้ น และสิ้ นสุ ด โครงกำร วั ตถุ ป ระสงค์ โ ครงกำร ตัว ชี้ วั ด
โครงกำร งบประมำณ กำรรำยงำนผลโครงกำรตำมไตรมำส และกำรประเมินผล ผ่ำนระบบ Project
Management
4) งำนแผน ทำหน้ำที่ จัดทำแผนดำเนินงำนและนำเสนอโครงกำรประจำปี แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ดำเนินโครงกำรและติดตำมผลกำรดำเนินงำนของหัวหน้ำโครงกำรอย่ำงสม่ำเสมอ นำข้อมูลจำกระบบ
Project Management มำประเมินผลและสรุปรำยงำนกำรดำเนินงำนโครงกำรและนำเสนอต่อผู้บริหำร
และคณะกรรมกำรบริหำร
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow) ลาดับขั้นของการบริหารโครงการ

1) งำนแผนทำหน้ำที่รวบรวมโครงกำรที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรเสนอขอควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรประจำสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
2) หัวหน้ำฝ่ำยเปิดแผนงำน หัวหน้ำโครงกำรกรอกข้อมูลโครงกำรประจำปีที่
project.ocs.ku.ac.th
3) หัวหน้ำโครงกำรกรอกข้อมูลกำรดำเนินโครงกำร
4) หัวหน้ำฝ่ำยควบคุม ติดตำม รำยงำนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร
5) งำนแผนสรุปรำยงำนผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์รำย
ไตรมำส
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6) หัวหน้ำฝ่ำยประเมินโครงกำรประจำปี
7) เสนอรำยงำนสรุปประเมินผลกำรดำเนินงำนประจำปีต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรและ
คณะกรรมกำรประจำสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
4. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร work shop ให้กับหัวหน้ำ
โครงกำรและเปิดโอกำสให้หน่ว ยงำนต่ำงๆทั้งภำยในและภำยนอกที่สนใจเข้ำศึก ษำดูงำน พร้อมให้
คำปรึก ษำแนะนำเกี่ ย วกั บ ระบบบริหำรโครงกำร และกำรเชิญ วิท ยำกรและผู้มีป ระสบกำรณ์มำให้
ควำมรูแ้ ละเทคนิคกำรเขียนและบริหำรโครงกำร

5. ผลการดาเนินงาน (Output) ที่สาคัญ คือ
1) ประหยัดทรัพยำกร สำมำรถถ่ำยทอดแผนและแนวทำงในกำรดำเนินโครงกำรได้อย่ำงทั่วถึง
รวดเร็ว
2) มีกระบวนกำรแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติกำรประจำปีครบทุกภำรกิจ
3) สำมำรถติดตำมรำยผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชีต้ ่อผูบ้ ริหำรทุกไตรมำส
4) มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์ต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำร
ประจำสำนัก เพื่อพิจำรณำให้ข้อคิดเห็นอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5) มีกำรจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี
6) มีฐำนข้อมูลในกำรบริหำรงำน กำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพของหน่วยงำน
6. ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Outcome)
(1) สำมำรถดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีครบทุกภำรกิจ
(2) เกิดกำรบริหำรจัดกำรที่ดี 10 องค์ประกอบ ตำมตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์คุณภำพภำยในสำหรับ
สำนัก ข้อ 3.1
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3) ลดควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำร
4) พัฒนำบุคลำกรในกำรนำควำมรู้ควำมสำมำรถที่ มีมำใช้ในกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพ
องค์กร
5) ได้รับรำงวัลดีประเภทแนวปฏิบัติที่ดี / นวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในกำรประกวด
โครงกำรคุณภำพมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ปี 2555
7.ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงาน
ระบบ Project Management สำมำรถประหยัดทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน จำกเดิมเก็บใน
รูปแบบแฟ้มเอกสำรซึ่งมีเป็นจำนวนมำก ค้นหำยำก มำเป็นระบบใหม่ที่มีควำมสะดวกรวดเร็ว สำมำรถ
เห็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบุคลำกรมีควำมเข้ำใจในแนวทำงดำเนินงำนร่วมกัน ผู้บริหำรสำมำรถกำกับ
ติดตำมงำนทุกภำรกิจได้อย่ำงรวดเร็ว
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ระบบเดิม

ระบบใหม่

8.การประเมินผลและการนาผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนำระบบ Project Management ให้มี
ควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในอนำคตได้มีกำรเสนอแนะแก้ไขตำมที่
ผูใ้ ช้งำนต้องกำร ได้แก่ กำรประเมินโครงกำร และกำรขยำยผลระบบให้สำมำรถกำรติดตำมประเมินผล
ให้ครอบคลุมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปีของหน่วยงำน
9.บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ใ น ก ำ ร ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ ำ พ จ ำ ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ ำ พ ข อ ง
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ประจำปีกำรศึกษำ 2555 เห็นว่ำโครงกำร Project Management เป็น
นวั ต กรรมสนั บ สนุ น กำรปฏิ บั ติ ง ำน มี ก ำรพั ฒ นำและใช้ ง ำนได้ จ ริ ง หน่ ว ยงำนอื่ น ๆ ทั้ ง ภำยในและ
ภำยนอกสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้งำนได้ เพรำะมีควำมเป็นเอกลักษณ์ เนื่องจำกพัฒนำระบบงำนใช้เอง
จึงมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถปรับแก้ไขให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
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10.ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1) ผูบ้ ริหำรเห็นควำมสำคัญและผลักดันให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน กำหนด
นโยบำยในกำรใช้ระบบงำนใหม่ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเชิงกลยุทธ์
2) ผูพ้ ัฒนำระบบ Project Management มีควำมรูแ้ ละสำมำรถนำนโยบำยมำพัฒนำระบบที่ใช้งำน
สะดวก ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน สำมำรถปรับแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
3) ผูม้ ีสว่ นเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยให้ควำมร่วมมือในกำรใช้ระบบ Project Management เป็นเครื่องมือใน
กำรบริหำรจัดกำรและติดตำมงำนอย่ำงสม่ำเสมออย่ำงต่อเนื่อง
11.การตั้งเป้าหมายการดาเนินงานในอนาคต
1) สำมำรถปรับปรุงพัฒนำ ประยุกต์ใช้ให้ดียิ่งขึน้ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์
2) สำมำรถเป็นแนวปฏิบัติ/คู่มือ/JA ให้กับบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกลยุทธ์
3) สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหำรในกำรกำกับดูแล ติดตำมผลกำรดำเนินงำน
4) สำมำรถแสดงถึงภำวะผู้นำและธรรมำภิบำลของหน่วยงำน
5) สำมำรถกำรลดควำมเสี่ยงในกำรบริหำรจัดกำร
6) เป็นนวัตกรรมที่สำมำรถนำไปใช้ได้ทุกหน่วยงำนเพื่อใช้ติดตำมงำนตำมกรอบงำน
7) สำมำรถพัฒนำบุคลำกรให้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมชำนำญในสำยไอทีมงุ่ มั่นพัฒนำ
ตนเอง เพิ่มมูลค่ำและต่อยอดงำนที่มีคุณภำพ เกิดกำรพัฒนำทั่วทั้งองค์กร
นาเสนอโดย
คุณชิดชนก สายชุ่มอินทร์ : หัวหน้าสานักงานเลขานุการ
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ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์
สานักบริการคอมพิวเตอร์
1. ความเป็นมา/หลักการ
ข้อมูลกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่เป็นข้อมูลสำคัญในกำรบริหำรงำนบุคคลของ
หน่วยงำน รวมถึงสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ โดยหน่วยงำนจะต้องจัดทำรำยงำนสรุปเสนอรำยงำนต่อ
ผูบ้ ริหำร และกองกำรเจ้ำหน้ำที่ กำรลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรและกำรลงเวลำกลับต้องดำเนินกำรตำม
ระเบียบรำชกำรที่กำหนดจำกกำรปฏิบัติที่ผ่ำนมำ สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ เดิมใช้ระบบลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำรด้วยกำรลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์มบัญชีลงเวลำปฏิบัติรำชกำร ทำให้เกิดปัญหำต่ำงๆ ดังนี้
1) มีค วำมยุ่งยำก ไม่ทัน สมัย ไม่สะดวกในกำรเก็ บ รัก ษำข้อมู ลกำรลงเวลำ ท ำให้ก ำร
ตรวจสอบทำได้ยำก
2) ขั้นตอน / กระบวนกำรในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บุคคลใช้เวลำในกำรดำเนินงำนนำน
3) เป็นกำรสิ้นเปลืองในกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ และทรัพยำกรบุคคล
4) สถำนที่ในกำรจัดเก็บข้อมูลเอกสำรไม่เพียงพอ
5) พบปัญหำกำรลงเวลำแทนกัน
6) บุคลำกรไม่สำมำรถตรวจสอบกำรมำปฏิบัติงำนด้วยตัวเองได้
7) ผูบ้ ังคับบัญชำไม่สำมำรถตรวจสอบกำรมำปฏิบัติงำนของผู้ใต้บังคับบัญชำได้
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ จึงมีแนวคิดที่จะนำระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์
มำใช้ เพื่อให้เกิดควำมสะดวกแก่บุคลำกร และงำนบุคคลสำมำรถจัดทำรำยงำนบัญชีลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำรประจำวัน และรำยงำนบัญชีงบเดือนเวลำทำกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และครบถ้วน
...กำรพัฒนำระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยกำรลำ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539 [1] ที่ระบุว่ำ “...ให้ส่วนรำชกำรจัดทำบัญชีลง
เวลำกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรในสังกัด โดยมีสำระสำคัญตำมตัวอย่ำงท้ำยระเบียบนี้ หรือจะใช้
เครื่องบันทึกเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรแทนก็ ได้ ในกรณีจำเป็น หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือหัวหน้ำส่วน
รำชกำรขึ้นตรง จะกำหนดวิธีลงเวลำปฏิบัติรำชกำร หรือวิธีควบคุมกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรที่มี
กำรปฏิบัติรำชกำรในลัก ษณะพิเศษเป็นอย่ำงอื่นตำมที่เห็นสมควรก็ไ ด้ แต่ทั้งนี้จ ะต้องมีหลัก ฐำนให้
สำมำรถตรวจสอบวัน เวลำ กำรปฏิบัติรำชกำรได้ด้วย”
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1.1 วิธีการกาหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีนโยบำยมุ่งพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรงำนบุคคลเกี่ยวกับระบบกำร
ลงเวลำปฏิบัติรำชกำร มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำร
พัฒนำระบบ เป็นการสร้างนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานของงำนบุคคลในหน่วยงำน ซึ่งจำกกำร
ปฏิบัติงำนเดิม ในระยะแรก สำนักฯ ใช้ระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยกำรลงลำยมือชื่อในแบบฟอร์ม
บัญชีลงเวลำปฏิบัติรำชกำร พบว่ำ เป็นกำรสิ้นเปลืองกระดำษและบุคลำกรในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ รวมถึง
สถำนที่จัดเก็บข้อมูลเอกสำร เพื่อเป็นกำรลดปัญหำดังกล่ำว จึงเกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมกระบวนกำร
ทำงำน โดยนำเทคโนโลยีใหม่มำปรับใช้ในกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่
บุคลำกร และลดเวลำขั้นตอนกำรปฏิบัติ งำนของเจ้ำหน้ำที่บุคคล อีกทั้ง ยังได้ข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้อง
และครบถ้วน
ในปี พ.ศ. 2547 สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ได้เริ่มนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ
ระบ บ ระยะที่ 2 น ำระบ บ กำรลงเวลำป ฏิ บั ติ ร ำชกำรด้ ว ยระบ บคอมพิ ว เตอร์ ผ่ ำ นเว็ บ
https://portal.ku.ac.th/worklogin.html มำใช้ควบคู่กับ กำรลงลำยมื อชื่อกำรปฏิบัติงำนแบบเดิม ตั้งแต่
วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2547 หำกแต่พบปัญหำอุปสรรคในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ 1) ควำมพร้อมทำงด้ำน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 2) ควำมพร้อมทำงด้ำนเครือข่ำย 3) เสียเวลำในกำรเปิดเครื่องเข้ำระบบลงเวลำ
ปฏิบัติรำชกำร ในกำร Login เข้ำสู่ระบบ เพื่อลงเวลำในกำรปฏิบัติงำน และ 4) ลงเวลำแทนกันได้
เป็นต้น
ปั ญ หำดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น ได้ น ำเข้ ำ หำรื อ ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ห ำรส ำนั ก บริ ก ำร
คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 20/2547 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2547 มีมติให้ใช้ระบบกำรลงเวลำ
ปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่กั บกำรใช้บัตรประจำตัวผ่ำนเข้ำ – ออกตำมเวลำปฏิบัติงำนที่ทำง
รำชกำรกำหนด ซึ่งเป็นกำรนำเทคโนโลยีมำพัฒนำระบบในระยะที่ 3 โดยใช้ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำรอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บัตรประจำตัว หำกแต่ยังพบปัญหำกำรลงเวลำแทนกัน
จำกกำรนำเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนด้ำนระบบลง
เวลำปฏิบัติรำชกำรตัง้ แต่ระบบกำรปฏิบัติงำนเดิม (ระยะที่ 1-3) มีขนั้ ตอนกำรปฏิบัติงำนดังนี้
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1.1.1

ระบบการปฏิบัติงานเดิม สำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยลำยมือชื่อ
บุคลำกรส ำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ลงเวลำปฏิบัติรำชกำร โดยลงลำยมือชื่อในแบบ
บัญชีลงเวลำปฏิบัติรำชกำรที่งำนบุคคลจัดเตรียมไว้ให้ เมื่อมำปฏิบัติรำชกำรทั้งมำและกลับ หลังจำก
นั้นเจ้ำหน้ำที่บุคคลตรวจสอบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในแต่ละวัน รวมระยะเวลำในกำร
ดำเนินงำน 22 วันทำกำร จำกนั้นจัดทำบัญชีงบเดือนทำกำรประจำเดือน เพื่อจัดทำรำยงำนสรุปเสนอ
ผู้ บ ริ ห ำรพิ จ ำรณำตำมล ำดั บ ทั้ ง นี้ ระยะเวลำด ำเนิ น กำรขึ้ น อยู่ กั บ จ ำนวนบุ ค ลำกรส ำนั ก บริ ก ำร
คอมพิวเตอร์รวมใช้ระยะเวลำจนเสร็จสิ้นกระบวนกำรของระบบนี้ อย่ำงน้อย 20-30 นำทีต่อวัน โดยใช้
กำรบันทึกและกำรประมวลผลด้วยมือ (เจ้ำหน้ำที่บุคคลเก็บรวบรวมเป็นหลักฐำน ประมำณ 102 แผ่น/
เดือน : ไม่รวมใบลำต่ำง ๆ)

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม : ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายมือชื่อ





1 นาที
บุคลำกรลงเวลำปฏิบัตริ ำชกำร
ด้วยลำยมือชื่อลงในแบบบัญชีลงเวลำปฏิบัตริ ำชกำร

เจ้ำหน้ำทีบ่ ุคคลตรวจสอบกำรลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำรของบุคลำกรและสรุปเสนอผู้บริหำร





ผู้บริหารพิจารณา

20-30 นาที

1 วัน
เจ้ำหน้ำที่บุคคลจัดทำบัญชีงบเดือนเสนอ
ผู้บริหำร
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ระยะที่ 2 ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ส ำนั ก บริ ก ำรคอมพิ ว เตอร์ ได้ เ ริ่ ม น ำระบบกำรลงเวลำปฏิ บั ติ ร ำชกำรด้ ว ยระบบ
คอมพิ ว เตอร์ ผ่ ำ นเว็ บ https://portal.ku.ac.th/worklogin.html มำใช้ ค วบคู่ กั บ กำรลงลำยมื อ ชื่ อ กำร
ปฏิบัติงำนแบบเดิม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 2547 ระบบนีเ้ ป็นกำรเริ่มนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ
ประยุกต์ใช้ในกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมี
ขั้นตอนกำรเวลำปฏิบัติรำชกำร คือ บุคลำกรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ลงเวลำปฏิบัติรำชกำร โดยกำร
Login ในระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรผ่ำนเว็บ https://portal.ku.ac.th/worklogin.html เพื่อยืนยันตัวตนใน
กำรมำปฏิบัติรำชกำรทั้งเวลำมำปฏิบัติรำชกำรและกลับ หลังจำกนั้น เจ้ำหน้ำที่บุคคลตรวจสอบกำรลง
เวลำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในแต่ละวัน ใช้เวลำประมำณ 1-2 นำทีต่อวัน และจัดทำบัญชีงบเดือน
ทำกำรประจำเดือน ใช้เวลำ 5-10 นำที
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 20/2547 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2547 มีมติให้ใช้ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์
ควบคู่กับกำรใช้บัตรประจำตัวผ่ำนเข้ำ - ออกตำมเวลำปฏิบัติงำนที่ทำงรำชกำรกำหนด (เวลำ 08:30
น. ถึง เวลำ 16:30 น.) และให้ยกเลิกกำรใช้กำรลงลำยมือชื่อกำรมำปฏิบัติงำน เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม
พ.ศ. 2547 ได้กำหนดให้ใช้ระบบกำรลงเวลำรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประจำตัวผ่ำนเข้ำออก
ประตูเพียงอย่ำงเดียว ระบบนีไ้ ด้พัฒนำกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยกำรบันทึกเวลำด้วยบัตรประจำตัว
เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่บุคลำกร และลดเวลำขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
บุคคล โดยมีขั้นตอนกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร คือ บุคลำกรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยกำรสแกนบัตร
ประจ ำตั ว ผ่ ำ นเครื่ อ งอ่ ำ นบั ต ร เพื่ อ ยื น ยั น ตั ว ตนในกำรมำปฏิ บั ติ งำน หลั ง จำกนั้ นเจ้ ำ หน้ ำ ที่ บุ ค คล
ตรวจสอบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในแต่ละวันใช้เวลำ 1-2 นำทีต่อวัน และจัดทำบัญชีงบ
เดือนประจำเดือน ใช้เวลำไม่เกิน 5 นำที
1.1.2 ระบบการปฏิบัติงานใหม่
จำกปัญหำกำรใช้ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับกำรใช้บัตร
ประจ ำตั ว ในระบบกำรปฏิ บั ติ ง ำนเดิ ม (โดยใช้ บั ต รประจ ำตั ว ผ่ ำ นเข้ ำ -ออกอำคำร) ส ำนั ก บริ ก ำร
คอมพิวเตอร์ จึงได้พัฒนำระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเครื่องอ่ำนบัตรประจำตัว
ผ่ำนเข้ำออก-ประตูและเครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือด้วย โดยเริ่มใช้งำนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2549
ควบคู่กับกำรพัฒนำระบบให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้น โดยมีขั้นตอนกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร คือ
บุคลำกรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรที่เป็นเครื่องควบคุมกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรโดยกำรแสดงบัตรเครื่อง
อ่ำนบัตรประจำตัวและแสดงลำยนิ้วมือที่เครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ ทุกวันที่มำปฏิบัติรำชกำร ทั้งเวลำมำและ
เวลำกลับ ตำมลำดับ หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่บุคคลตรวจสอบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรใน
แต่ละวันใช้เวลำ 1-2 นำทีต่อวัน และจัดทำบัญชีงบเดือนประจำเดือน ใช้เวลำไม่เกิน 5 นำที (เจ้ำหน้ำที่
บุคคลเก็บรวบรวมเป็นหลักฐำนประมำณ 5 แผ่น/เดือน : ข้อมูลส่วนใหญ่เก็บไว้ใน Server)
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แผนผังการปฏิบัติงานใหม่
ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยบัตรประจาตัวและลายนิ้วมือ





5 วินาที

บุคลำกรลงเวลำปฏิบัตริ ำชกำรด้วยบัตรประจำตัว
แบบ RFID และสแกนลำยนิว้ มือ

จนท.บุคคลตรวจสอบกำรลงเวลำปฏิบัตริ ำชกำร
ของบุคลำกรและสรุป เสนอผู้บริหำร





5 นาที

1 วัน

ผู้บริหารพิจารณา
จนท.บุคคลจัดทำบัญชีงบเดือนเสนอผู้บริหำร

จะเห็นได้ว่ำ สำนักฯ ได้นำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนตั้งแต่จำกระบบกำรปฏิบัติงำนเดิมจนถึง
ระบบกำรปฏิบัติงำนใหม่ โดยมีวิธีกำรกำหนดแผน/แนวทำง/โครงกำร ดังนี้
1) รวบรวมปัญหำต่ำงๆ
2) ศึกษำประกำศ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3) สร้ำงโปรแกรม “ระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์” เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่
เจ้ำหน้ำที่ ช่วยลดเวลำ และขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บุคคล
4) ดำเนินกำรพัฒนำระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรมำใช้ควบคู่กับกำรลงลำยมือชื่อกำรปฏิบัติงำน
แบบเดิม
5) ยกเลิก
- ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยลำยมือชื่อ
- ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- ระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยบัตรประจำตัว
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1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
- มีต้นแบบระบบกำรมำปฏิบัติรำชกำร
- บุคลำกรทรำบข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำรของตัวเอง ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน
- อำนวยควำมสะดวกให้เจ้ำหน้ำที่งำนบุคคลในกำรสรุปและรวบรวมข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำร
ของบุคลำกรในหน่วยงำน
- มีขอ้ มูลกำรมำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรที่ถูกต้องและครบถ้วน
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำร
- ลดขั้นตอนกำรทำงำน ลดระยะเวลำ และลดกำรใช้ทรัพยำกร
2. ปัจจัยนาเข้า (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
2.2 ซอฟแวร์ในกำรพัฒนำระบบ
2.3 บัตรประจำตัวผ่ำนเข้ำ-ออกประตู
2.4 ระบบควบคุมกำรเข้ำ-ออกประตู
3. วิธีการดาเนินงาน
- รวบรวมปัญหำต่ำง ๆ จำกกำรใช้ระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรแบบเดิม
- ศึกษำนโยบำย/ประกำศ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ระเบียบสำนัก
นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยกำรลำ พ.ศ. 2535 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ. 2539 และระเบี ย บส ำนั ก
นำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรลำของข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕ ฉบับใหม่ เป็นต้น โดยให้ถูกต้องตำมระเบียบที่
กำหนดและสอดคล้องกับนโยบำยของหน่วยงำน
- รวบรวมข้อมูลกำรลงเวลำปฏิบัติงำน ซึ่งมีรำยละเอียดเกี่ยวกั บรำยงำนบัญชีลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำรประจำวัน และรำยงำนบัญชีงบเดือนเวลำทำกำร จัดทำสถิติกำรขำด ลำ มำสำย ออกก่อนเวลำ
ไม่ลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ และสำมำรถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้อัตโนมัติ
- วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
- บั น ทึ ก ข้ อ มู ล พื้ น ฐำนส ำหรั บ จั ด ท ำฐำนข้ อ มู ล ระบบลงเวลำปฏิ บั ติ ร ำชกำร ประกอบด้ วย
รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลบุคลำกร เลขบัตรประจำตัวประชำชน e-Mail และจำนวนวันลำสะสมเป็นต้น
- ทดสอบและแก้ไขระบบ
- ใช้งำนระบบฐำนข้อมูลกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร
- ประเมินผล
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3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
3.1.1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
ผูบ้ ริหำร
เป็นผู้สนับสนุนนโยบำยในกำรพัฒนำระบบ
งำนบุคคล
เป็นผู้รเิ ริ่ม โดยกำรร้องขอควำมต้องกำรระบบ และประสำนงำนให้
คำปรึกษำและควำมถูกต้องของเอกสำรตำมระเบียบของทำงรำชกำร
ฝ่ำยสำรสนเทศ เป็นผู้ออกแบบและพัฒนำระบบ
3.1.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการใช้งานระบบ
1) ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนบุคคล สำมำรถเรียกดูประวัติเวลำปฏิบัติรำชกำร
ของบุคลำกรย้อนหลังได้ตำมต้องกำร
2) บุคลำกรสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ มีสว่ นร่วมในระบบ คือ
- สำมำรถลงเวลำมำปฏิบัติรำชกำรด้วยตนเอง
- สำมำรถบันทึก/แก้ไข/ยกเลิกใบลำของตนเอง
- สำมำรถเรียกดูข้อมูลสถิตกิ ำรลำแบบรำยวัน รำยเดือน และรำยปีของตนเองได้
3.2 ขั้นตอนการดาเนินงาน (Work Flow)
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน
ดังนี้
3.2.1 ขั้นตอนการลงเวลาผ่านการสแกนลายนิ้วมือแบบเดิมและแบบใหม่
(แบบเดิม)

(แบบใหม่)

เริ่มขั้นตอน

เริ่มขั้นตอน

ลงชื่อและเวลามาปฏิบัติราชการ
ในใบเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการ

แตะบัตร+สแกนนิ้วมือ
เวลามาปฏิบัติราชการ

ลงชื่อและเวลามาปฏิบัติราชการ
ในใบเซ็นชื่อลงเวลาปฏิบัติราชการ

แตะบัตร+สแกนนิ้วมือ
เวลามากลับปฏิบัติราชการ

สิ้นสุดขั้นตอน

สิ้นสุดขั้นตอน

รูปที่ 1 แสดงขัน้ ตอนกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรผ่ำนกำรสแกนลำยนิว้ มือสำหรับบุคลำกร
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(แบบเดิม)

(แบบใหม่)

เริ่มขั้นตอน

เริ่มขั้นตอน

ตรวจสอบและขีดเส้นสีแดง
ในใบเซ็นชื่อหลัง 08.30 น.

เข้าระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการ

ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ มาสาย
ลาป่วย ลาพักผ่อน
เขียนสรุปรายชื่อเจ้าหน้าที่ มาสาย
ลาป่วย ลาพักผ่อน
สิ้นสุดขั้นตอน

โหลดเวลาการมาปฏิบัติราชการ
ตรวจสอบผลการบันทึกข้อมูลลงเวลา
ปฏิบัติราชการ

สิ้นสุดขั้นตอน

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการลงเวลาปฏิบัติราชการผ่านการสแกนลายนิ้วมือสาหรับเจ้าหน้าที่งานบุคคล
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3.2.2 ขั้นตอนการยื่นใบลาแบบเดิมและแบบใหม่
(แบบเดิม)

(แบบใหม่)

เริ่มขั้นตอน

เริ่มขั้นตอน

กรอกใบลา

เข้าระบบการมาปฏิบัติราชการ

ยื่นใบลา

ยื่นใบลา

เขียนข้อมูลการลา

กรอกข้อมูลการลา
ตรวจสอบข้อมูลการลา

งานบุคคลตรวจสอบวันลา
ไม่อนุมัติ

รออนุมัติ

เซ็นอนุมัติ

กรณีลาได้

กรณีลาไม่ได้

บันทึกข้อมูลการลา

แจ้งเตือนผู้ลา

เก็บเข้าแฟ้ม

สิ้นสุดขั้นตอน

ส่งเมล์ถึงผู้อนุมัติ
เพื่อรอการอนุมัติ

เจ้าหน้าที่ส่งใบลา
สิ้นสุดขั้นตอน
รูปที่ 3 แสดงขัน้ ตอนกำรยื่นใบลำ
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4. ผลการดาเนินงาน (Output) ที่สาคัญ
ได้ระบบลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเ ล็ก ทรอนิก ส์มำใช้งำน สำมำรถอำนวยควำมสะดวกให้กั บ
บุคลำกรของสำนักบริกำรคอมพิวเตอร์ โดยลดระยะเวลำและกำลังคนในกำรปฏิบัติงำนของงำนบุคคล
5. ผลลัพธ์ของการดาเนินงาน (Outcome)
ควำมพึง พอใจของผู้บ ริหำร เจ้ำหน้ำที่ บุคคล และบุ คลำกร ต่อกำรใช้ ระบบลงเวลำปฏิบั ติ
รำชกำรอิเล็กทรอนิกส์ ที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลงำนบุคคลที่มปี ระสิทธิภำพ
6. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดาเนินงาน
6.1 ลดระยะเวลำและกำลังคนของงำนบุคคลในกำรปฏิบัติงำน
6.2 ลดควำมซ้ำซ้อนของกำรจัดเก็บข้อมูล และลดขั้นตอนกำรทำงำนให้มคี วำมกระชับยิ่งขึ้น
6.3 เจ้ำหน้ำที่บุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนอื่น ๆ เพิ่มมำกขึ้น หลังจำกนำระบบกำรลงเวลำปฏิบัติ
รำชกำรอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ทดแทนกำรปฏิบัติงำนแบบเดิม
6.4 กำรจัดเก็บข้อมูลมีควำมถูกต้อง เป็นระเบียบ และสำมำรถค้นหำเพื่อตรวจสอบได้อย่ำงรวดเร็ว
6.5 กำรจัดพิมพ์รำยงำนต่ำงๆ เป็นไปแบบอัตโนมัติ สำมำรถนำเสนอผู้บริหำรได้ทันเวลำ ถูกต้อง
และครบถ้วน
6.5 ประหยัดทรัพยำกร เช่น กระดำษ หมึกพิมพ์ และตู้เก็บเอกสำร เป็นต้น
7. การประเมินผลและการนาผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
ด้านเจ้าหน้าที่บุคคล
- ในช่วงแรกของกำรดำเนินงำน ต้องมีกำรสแกนลำยนิ้วมือบุคลำกรทุกคนผ่ำนเครื่องอ่ำน
ลำยนิ้วมือ เพื่อบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและแก้ไขในรำยที่ไม่สำมำรถใช้งำนเครื่องอ่ำนลำยนิ้วมือ เพื่อ
ยืนยันตัวบุคคลได้
ด้านระบบสารสนเทศ
- ระบบไม่สำมำรถรองรับกำรใช้งำนสำหรับบุคลำกรที่ไม่มีเส้นลำยนิ้วมือ หรือบุคลำกรที่มีเส้น
ลำยนิ้วมือบำงมำก เพื่อไม่ให้เป็นภำระกับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำ หน้ำที่บุคคล กรณีนี้ทำกำรแก้ไขโดย
กำรพัฒนำระบบให้บุคลำกร Login เข้ำระบบด้วยตนเอง เพื่อเป็นกำรยืนยันตัวบุคคลร่วมกับบัตร
ประจำตัว
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8. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ทำกำรเปรียบเทียบคุณสมบัตริ ะบบลงเวลำรำชกำรแบบเดิมกับระบบลงเวลำรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์
ดังนี้
การดาเนินงาน
1. กำรลงเวลำของ
เจ้ำหน้ำที่

2. กำรลงเวลำในกำร
ปฏิบัตริ ำชกำรไม่ตรงตำม
จริง

ระบบเดิม
ใช้เขียนด้วยลำยมือ

ข้อเปรียบเทียบของระบบ
ใหม่
กำรลงเวลำรำชกำรด้วยบัตร
สะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว
ประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนทำง ขึน้
เครื่องอ่ำนบัตรและสแกน
ลำยนิว้ มือ

ระบบใหม่

- ไม่สำมำรถตรวจสอบ - ตรวจสอบได้ตำมควำมเป็นจริง - ตรวจสอบและอ้ำงอิงได้
ได้
- สำมำรถลงเวลำแทน - ไม่สำมำรถลงเวลำแทนก้นได้
กันได้

3. กำรจัดทำรำยงำนต่ำงๆ เจ้ำหน้ำที่บุคคล
เช่น สรุปวันลำและงบ ดำเนินกำรเองด้วยมือ
เดือน

โปรแกรมประมวลผล จัดทำ
รำยงำน และสั่งพิมพ์เป็น
เอกสำรรำยงำนให้อัตโนมัติ

4. กำรตรวจสอบข้อมูล
กำรมำปฏิบัตริ ำชกำร

- บุคลำกรสำมำรถตรวจสอบ
กำรมำปฏิบัตริ ำชกำรด้วยตัวเอง
ได้ตำมต้องกำร
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- บุคลำกรไม่สำมำรถ
ตรวจสอบกำรมำ
ปฏิบัตงิ ำนด้วยตัวเอง
ได้
- ผู้บังคับบัญชำไม่
สำมำรถตรวจสอบ
กำรมำปฏิบัตงิ ำน
ของผูใ้ ต้บังคับบัญชำ
ได้

- ผู้บังคับบัญชำสำมำรถ
ตรวจสอบหรือดูข้อมูลกำรมำ
ปฏิบัตงิ ำนของผู้ใต้บังคับบัญชำ
ได้ตำมต้องกำร

- ตัดปัญหำกำรลงเวลำแทน
กันได้ 100%
สะดวก ถูกต้องแม่นยำ
รวดเร็วขึน้ ครบถ้วน และ
สำมำรถปรับแก้และ
ตรวจสอบได้
ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว

ง่ำย สะดวก และรวดเร็ว
สำหรับใช้ในกำรพิจำรณำ/
ตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำ
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9. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้บริหำรมีนโยบำยและให้ก ำรสนับ สนุนกำรพัฒนำนวัตกรรมกระบวนกำรปฏิบัติงำน กำรมี
ส่วนรวมของฝ่ำยสำรสนเทศ ในกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรอิเล็กทรอนิกส์
ตำมที่เจ้ำหน้ำที่บุคคลเป็นผู้ริเริ่มและร้องขอ ตลอดจนควำมร่วมมือของบุคลำกรในหน่วยงำนในกำร
ปรับเปลี่ยนวิธีกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำรใหม่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์
10. การตั้งเป้าหมายการดาเนินงานในอนาคต
กำรจัดทำระบบต้นแบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรมำปฏิบัติรำชกำรของบุคลำกรในหน่วยงำน
ต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยให้สะดวก รวดเร็ว ครบถ้วน และมีประสิทธิภำพ
นาเสนอโดย
นำงสุรนิ ทร์ บัวทอง : หัวหน้ำงำนบุคคล สำนักบริกำรคอมพิวเตอร์
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ภาคผนวก
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โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
1. ลักษณะโครงการ
กำรจัดกำรควำมรู้
2. หลักการและเหตุผล
มหำวิท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคั ญ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรดำเนินงำนของทุ ก
หน่วยงำนและบุคลำกร โดยนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพมำใช้ในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง ส่ งผลให้ทุก หน่วยงำนมีก ำรพัฒนำและปรับ ปรุงกระบวนกำร
ดำเนินงำนต่ำงๆ เพื่อรองรับกำรดำเนินงำนในแต่ละพันธกิจให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ที่วำงไว้
จำกกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรด ำเนิ น งำนต่ ำ งๆ เพื่ อ เป็ น กลไกกระตุ้ น ให้ ห น่ ว ยงำนและบุ ค ลำกร
มหำวิท ยำลั ย เกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญ และมี ส่วนร่วมในกำรปรับ ปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อ ง
รวมทั้งเป็นกลไกนำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ และเป็นกำร
ยกย่องหน่วยงำน และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่ดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพ จนเป็นแบบอย่ำง
แก่หน่วยงำนอื่นทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย
ในปี 2555 สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จึงเห็นควำมสำคัญในกำรจัด
โครงกำรรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2555 ขึ้น เพื่อเป็นแรงผลักดัน
ให้เกิดกำรพัฒนำเป็นตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่กำหนด และมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่เห็นผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงำนและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นควำมสำคัญ
และมีสว่ นร่วมในกำรปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
2) เพื่อเป็นกลไกนำไปสู่กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์เพื่อก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3) เพื่อยกย่องหน่วยงำนและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ที่ดำเนินงำนจำกกำรประกัน
คุณภำพ จนเป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนอื่นทั้งภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
5. กลุ่มเป้าหมาย
1. คณะวิชำ หน่วยงำนสนับสนุน หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ
2. หน่วยงำนระดับต่ำกว่ำคณะหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ
3. คณะบุคคล/บุคคล
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6. วิธีการดาเนินงาน
 การเตรียมการ
1. กำหนดรูปแบบและเกณฑ์กำรให้รำงวัลคุณภำพ
2. กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรรำงวัลคุณภำพให้หน่วยงำนรับทรำบ
3.แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรรำงวั ลคุณภำพ คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสิน จำนวน
2 ชุด จำกคณะกรรมกำรสภำ ผู้ทรงคุณวุฒิ
 การพิจารณาตัดสิน
1. หน่วยงำนภำยในทุกระดับส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดมำยังสำนักงำนประกันคุณภำพ
ภำยในวันที่ 28 กันยำยน 2555 จำนวน 12 ชุด
2. คณะกรรมกำรประชุ ม เพื่ อ พิ จ ำรณำกลั่ น กรอง คั ด เลื อ กผลงำนที่ ผ่ ำนเกณฑ์ ต ำมที่
กำหนดให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม 2555 แล้วแจ้งผลให้ผเู้ สนอขอรับรำงวัลทรำบ
3. ผลงำนที่ผำ่ นกำรพิจำรณำกลั่นกรองให้นำเสนอผลงำนภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์
ในวันสัมมนำใหญ่ ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล เพื่อ ให้ค ณะกรรมกำรพิจำรณำตัด สินรำงวัลและ
ประกำศผล โดยมีร ะยะเวลำในกำรน ำเสนอหัว ข้อ ละไม่เ กิน 15 - 20 นำที ประมำณเดือ น
พฤศจิกำยน 2555
4. จัดพิธีมอบรำงวัลโล่ และประกำศเกียรติคุณ
7. ประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด
กำหนดประเภทรำงวัลเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 ประเภทที่ 1 : หน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2554 ประกวดระดับ
คณะวิชำ สถำบัน สำนัก โดยจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับรำงวัล ดังนี้
1) หน่วยงำนจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ประจำปีกำรศึกษำ 2554 ซึ่งมี
ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชีท้ ี่มหำวิทยำลัยกำหนดครบถ้วน
2) เขียนแบบแสดงควำมจำนงขอส่งผลงำนเข้ำร่ว มโครงกำรรำงวัลคุณภำพฯ ประเภทที่ 1 :
หน่วยงำนที่มผี ลงำนดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2554
 ประเภทที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น
2.1 หน่วยงานผลิตบัณฑิต ประกวดระดับคณะวิชำ ให้ส่งผลงำนประกวดตำมพันธกิจ
ด้ำนใดด้ำนหนึ่ง ได้แก่ กำรผลิตบั ณฑิต กำรวิจัย กำรบริก ำรวิชำกำร ทั้งนี้หน่วยงำนสำมำรถส่งได้
มำกกว่ ำ หนึ่ ง ด้ ำ น โดยรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแบบแสดงควำมจ ำนงขอส่ ง ผลงำนเข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรรำงวัลคุณภำพฯ ประเภทที่ 2.1 : พันธกิจของหน่วยงำนผลิตบัณฑิต
2.2 หน่วยงานสายสนับสนุน ประกวดระดับสถำบัน สำนัก ให้ส่ งผลงำนประกวดตำม
ภำรกิจหลักของหน่วยงำน โดยรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแบบแสดงควำมจำนงขอส่งผลงำนเข้ำร่วม
โครงกำรรำงวัลคุณภำพฯ ประเภทที่ 2.2 : พันธกิจของหน่วยงำนสนับสนุน
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 ประเภทที่ 3 : การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
1) ประกวดระดับหน่วยงำนย่อย บุคคล คณะบุคคล เป็นผู้เสนอขอส่งผลงำนเข้ำร่วม
2) เป็นกระบวนกำรที่มีกำรพัฒนำ สร้ำงสรรค์ นำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในกระบวนงำนด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร หรือกระบวนกำรด้ำนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นได้ว่ำมีกำร
พัฒนำคุณภำพ สร้ำงสรรค์วิธีกำรทำงำนใหม่ สำมำรถลดเวลำและขั้นตอนกำรดำเนินงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรม
3) เขี ย นรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแบบแสดงควำมจ ำนงขอส่ ง ผลงำนเข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรรำงวัลคุณภำพฯ ประเภทที่ 3 : กำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนงำน
 ประเภทที่ 4: แนวปฏิบัติที่ดหี รือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1) ประกวดระดับคณะวิชำ บุคคล คณะบุคคล หน่วยงำนย่อย สถำบัน สำนัก ที่เป็นผู้เสนอ
ขอส่งผลงำนเข้ำร่วม
2) เป็นกระบวนกำรที่มีกำรพัฒนำ สร้ำงสรรค์ นำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในกระบวนงำน ด้ำน
กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร หรือกระบวนกำรด้ำนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นได้ว่ำ มีกำร
พั ฒนำคุ ณ ภำพ สร้ำ งสรรค์วิ ธี ก ำรท ำงำนใหม่ๆ ที่ เ ป็น แนวปฏิ บัติที่ ดี หรือ นวั ตกรรมสนับ สนุน กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม
3) เขี ย นรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแบบแสดงควำมจ ำนงขอส่ ง ผลงำนเข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรรำงวัลคุณภำพฯ ประเภทที่ 4 : แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน
8. ปฏิทินการดาเนินงาน
ระยะเวลา

กิจกรรม

กรกฎำคม – สิงหำคม 2555 สำนักงำนประกันคุณภำพ ประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรรำงวัลคุณภำพ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ให้ทุกหน่วยงำนรับทรำบ
สิงหำคม – กันยำยน 2555 หน่วยงำนภำยในทุกระดับส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวดมำยังสำนักงำนประกัน
คุณภำพ ภำยในวันที่ 28 กันยำยน 2555 (จำนวน 12 ชุด)
ตุลำคม – พฤศจิกำยน 2555 คณะกรรมกำรฯ ประชุมเพื่อพิจำรณำกลั่นกรอง คัดเลือกผลงำนที่ผ่ำนเกณฑ์
ตำมที่กำหนดให้แล้วเสร็จภำยในเดือนตุลำคม 2555 แล้วแจ้งผลให้ผู้เสนอขอรับ
รำงวัลทรำบ
ธันวำคม 2555
นำเสนอผลงำนภำคบรรยำย และภำคโปสเตอร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อำรีกุล
เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสินรำงวัลคุณภำพและประกำศผล
ธันวำคม 2555
จัดพิธีมอบรำงวัล โล่ และประกำศเกียรติคุณ
มกรำคม – กุมภำพันธ์ 2556 สรุปผลงำนรำงวัลคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555
และจัดทำรูปเล่มส่งโรงพิมพ์ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงำนและบุคลำกรรับทรำบ
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9. ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ
9.1 มีผลงำนส่งเข้ำร่วมเพิ่มขึน้ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10
9.2 ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
10. ประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้รับ
10.1 สำมำรถส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรทุกระดับมีควำมตระหนักให้ควำมสำคัญ และมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง
10.2 สำมำรถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำงหน่วยงำนเพื่อเป็นกลไกก้ำวสู่กำรปฏิบัติที่
เป็นเลิศ
10.3 หน่วยงำนที่เกิ ดผลสำเร็จจำกกำรดำเนินงำนจำกกำรประกันคุณภำพได้รับ กำรยกย่อง มี
กำลังใจในกำรดำเนินงำนจำกกำรประกันคุ ณภำพให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรกำรศึกษำจนเกิดผล
สำเร็จ และเป็นแบบอย่ำงแก่หน่วยงำนอื่นทั้งภำยในมหำวิทยำลัยและภำยนอกมหำวิทยำลัย
11. ความเสี่ยง
11.1 กำรดำเนินงำนไม่เป็นไปตำมกำหนดเวลำ
11.2 มีผลงำนส่งเข้ำร่วมไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
12. การบริหารความเสีย่ ง
12.1 มีกำรปรับแผนเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลำดำเนินงำนที่เหมำะสมในกำรจัดส่งผลงำนของแต่
ละหน่วยงำน
12.2 มีกำรติดตำมและสื่อสำรขอควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในกำรจัดส่งผลงำนเข้ำร่วมมำกขึ้น
12.3 มีกำรจัดทำคู่มือรำยละเอียดกำรนำเสนอผลงำนเข้ำร่วมโครงกำรให้ชัดเจน
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6
วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
กิจกรรมนาเสนอผลงาน 15 ผลงาน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.
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กิจกรรมนาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 26 ผลงาน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
อาคารสารนิเทศ 50 ปี
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เอกสารวิชาการ 2/2556

สำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ที่ปรึกษา
คณะบรรณาธิการ

พิมพ์ครั้งที่ 1

ผศ.นงลักษณ์ งำมเจริญ
รองอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ
นำงสำววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนประกันคุณภำพ
นำงมุกดำ เกตุแก้ว
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำยธเนศ ดำวรุ่งโรจน์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำงสำวอรอุมำ แก้วมณีโชติ งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
นำงสำวสุรยี ์ วงศ์อกนิษฐ์
งำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กุมภำพันธ์ 2556 จำนวน 800 เล่ม

พิมพ์ที่

บริษัท ไบรท์ แอนด์ พริน้ จำกัด

โทร 0 2539 5008
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