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คํานํา
การพัฒนาคุณภาพเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันระบบคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันระหว่างหน่วยงานและบุคลากร ซึ่งก่อให้เกิดการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ จากการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานหรือตัว
บุคคลมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองไห้เป็นผู้รู้ หรือ
สามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงาน
รวมถึงมหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกได้ ทั้งนี้ยังต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ และ
ความทุ่มเทของคณาจารย์ บุคลากรทุกระดับในการให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการสร้างองค์กรที่มีคุณค่า และสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ตั้งไว้
สํ า นั ก ประกั น คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ จึ ง ได้ จั ด โครงการรางวั ล คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อมอบรางวัลคุณภาพให้กับหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพในภาพรวมของ
หน่วยงาน พันธกิจของหน่วยงาน การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเสริมสร้างขวัญกําลังใจให้ทุกหน่วยงานเกิดความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รวบรวมผลงานที่มีคุณภาพ และเผยแพร่องค์ความรู้ เคล็ดลับ
หรือนวัตกรรมที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพ ปรากฏรายละเอียดในเอกสารเล่มนี้
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณ คณะกรรมการประจําสํานักประกัน
คุณภาพ ซึ่งทําหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองผลงาน และขอขอบคุณ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง กรรมการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ นายอํ า นวย เนตยสุ ภ า ประธานกรรมการส่ ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศั ก ดิ์ เพรี ย บพร้ อ ม รองศาสตราจารย์ ก มลพรรณ นามวงศ์ พ รหม และ
รองศาสตราจารย์บพิธ จารุพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 รวมทั้งหน่วยงาน คณะบุคคล
และบุ ค คล ที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ เป็ น อย่ า งดี ใ นการส่ ง ผลงานเข้ า ร่ ว มโครงการรางวั ล คุ ณ ภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในครั้งนี้
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รางวัลคุณภาพ
ณ มหาวิ
ม ทยาลั
ย ยเกษษตรศาสตร์
การเสนอผผลงานเพื่อขออรับรางวัลคุณภาพ
ณ มหาวิทยาลัยเกษตตรศาสตร์ ครั้ังที่ 5 ประจําปี
า 2554 มี
หน่ว ยงาน คณะบุ คคล
ค และบุ คคล
ค ส่ งผลงาานเข้า ร่ว ม รววมทั้ง สิ้น 36 ผลงาน มีผ ลงานผ่า นกาารพิ จ ารณา
กลั่นกรรอง 23 ผลงาาน ซึ่งแบ่งผลงานเป็นการนนําเสนอภาคบบรรยาย 14 ผลงาน
ผ
เพื่อให้ห้คณะกรรมการพิจารณา
ตัดสิน และผลงานภภาคโปสเตอร์ 9 ผลงาน เพื่อให้
อ ผู้เข้าร่วมโโครงการพิจารณาตั
า
ดสินจาากการลงคะแแนนโหวต มี
ผลการรพิจารณาตัดสิน ดังนี้

• ภาคบรรรยาย
ประเภภทที่ 1 หน่วยงานคุ
ย ณภาพพ มีผลงานส่งเข้าประกวด 6 ผลงาน ได้รบับรางวัล 3 ผลลงาน ดังนี้
 ราางวัลระดับดีเยี
เ ่ยม เงินรางววัลละ 10,0000 บาท ได้แก่
1)) คณะวิทยาศาสตร์
2)) คณะวิศวกรรมศาสตร์
3)) คณะศึกษาาศาสตร์
ประเภภทที่ 2 พันธกิกิจของหน่วยงงาน มีผลงานนส่งเข้าประกววด 4 ผลงาน ไได้รับรางวัล 3 ผลงาน
ดังนี้

 ราางวัลระดับดีเยี
เ ่ยม เงินรางววัลละ 10,0000 บาท พร้อมโโล่และใบประะกาศนียบัตร ได้แก่
1)) องค์ประกออบที่ 4 ด้านการวิจัย โดย คณะวิ
ค ทยาศาสสตร์
2)) กระบวนกาารผลิตบัณฑิตคุ
ต ณภาพ โดยย คณะเกษตร
 ราางวัลระดับดี เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และใใบประกาศนียยบัตร ได้แก่
1)) สนับสนุนด้านการวิจัย โดย
โ สถาบันค้นคว้
น าและพัฒนาผลิ
ฒ ตผลทาางการเกษตรแและ
อุตสาหกรรรมเกษตร
ประเภภทที่ 3 การมีส่สวนร่วมของกิจกรรมคุณภาพ
ภ มีผลงานนส่งเข้าประกววด 1 ผลงาน
 ไมม่มีผลงานได้รับรางวั
บ ล
ประเภภทที่ 4 การพััฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
ง
น มีผลงานส่งเข้
ง าประกวด 9 ผลงาน ได้รับรางวัล 4
ผลงานน ดังนี้

 ราางวัลระดับดีเยี
เ ่ยม เงินรางววัลละ 10,0000 บาท พร้อมโโล่และใบประะกาศนียบัตร ได้แก่
1)) การเพิ่มโอกกาสการเรียนรู้ด้วย eBookk ด้านการเกษษตร โดย สํานักหอสมุด
2)) การชําระเงิงินผ่านระบบ electronic (i-cash)
(
โดย สํานักงานเลขขานุการ
คณะสัตวแแพทยศาสตร์
ผลงานรางวัลคุณภาาพ มหาวิทยาลััยเกษตรศาสตร์ร์ ครั้งที่ 5 ประจจําปี 2554
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3) การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายยาให้กับสโมสรนิสิต และหอพัก โดย สถานพยาบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4) การให้บริการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KU2 Online) โดย สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล
ประเภทที่ 5 แนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีผลงานส่งเข้าประกวด 16
ผลงาน ได้รับรางวัล 4 ผลงาน ดังนี้
 รางวัลระดับดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศนียบัตร ได้แก่
1) การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
2) ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและบริหารงาน (FIS : Faculty Information
System) โดย สํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
3) โครงการสง่างามอย่างไทย...สู่นิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร์ โดย คณะศึกษาศาสตร์
4) การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยผ่านโครงการสหกิจศึกษา โดย ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
• ภาคโปสเตอร์

ผลการลงคะแนนโหวต จากผู้ร่วมลงคะแนนโหวต 324 คน ได้รับรางวัล 3 อันดับแรก ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
- ระบบการให้บริการพิมพ์โปสเตอร์ออนไลน์ โดย กองบริการการศึกษา
2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
- การปรับปรุงขั้นตอนและระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบุคลากรสถาบันฯ โดย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
3) รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
- ชีวเคมีสามัคคีแยกขยะเคมีอันตราย (Waste) และแยกขยะ โดย ภาควิชาชีวเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554
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คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทหน่วยงานคุณภาพ
วัตถุประสงค์การนําเสนอ
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. แนวคิด double S นําเสนอ และแบ่งปัน (Show and Share ,S&S)
3. แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
ประเด็นในการนําเสนอ 4 ประเด็น
1. คุณลักษณะของบุคลากรขององค์กรทีเ่ ป็นเลิศ โดยองค์กรใดจะเป็นเลิศได้ ต้องมีคนทีม่ ี
คุณลักษณะ 7 ประการ คือ
1) ความรักองค์กร (Loyalty)
2) ความตระหนัก (Awareness)
3) เป้าหมาย (Goal)
4) แรงบันดาลใจ (Inspiration)
5) ความมุ่งมั่น (Determination)
6) ความคิดใหม่ (Novelty)
7) ความเฉียบแหลม (Nimble)
2. มุมมองต่อการประกันคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ เห็นว่า คุณภาพ (Quality) เป็นเรื่องสําคัญและจําเป็น โดยในการทําประกัน
คุณภาพ ประกอบด้วย
- ผู้จัดทําระบบ ซึ่งจะต้องพยายามคิดว่า จะกําหนดตัว KPI อะไรมาบอกว่าดี หรือไม่ดี
- ผู้รบั การตรวจสอบ คือผู้ที่นํา KPI เป็นที่ตั้ง และพยายามทํา เพื่อให้ได้คะแนนผลการประเมิน
ดีที่สุด
แต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าคือ ทําอย่างไรถึงจะเกิด และมี “สํานึกคุณภาพ” ใช้คําสั้นๆว่า QC หรือ
Quality Consciousness แล้วพัฒนาให้มันฝังลึกลงไปอยู่ในตัวคน ที่เรียกว่า “สัญชาตญาณคุณภาพ”
Quality Instinct หรือ QI
3. สิ่งทีได้ทําไป
คณะวิทยาศาสตร์มีหลักในการบริหารองค์กร 3 ข้อ คือ
1) ต้องจัดการบริหารแบบมุ่งเป้า (Goal Oriented) Goal ของคณะวิทยาศาสตร์ คือ สามารถ
แข่งขันได้ และมีคุณภาพระดับนานาชาติ (International Competitiveness and Quality :ICQ)
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2) หลักการอิกคิวซัง (International Competitiveness and Quality : ICQ ) หรือ เอา
หลักการ ปุจฉา-วิสัชนา มาใช้ใ นการบริ หารจัดการ คือการตั้งคําถาม และตอบ ไปเรื่อยๆ จนกระทั่ งถึ ง
จุดหมายที่เราต้องการ
3) หลักการคิดย้อนกลับ (Thinking backward) โดยเอาเป้าหมายมาตั้ง แล้วคิดย้อนไปจนถึงจุด
ตั้งต้น ต่อไปจึงค่อยทําจากจุดตั้งต้นไปสู่เป้าหมาย และจึงนําสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราทํามาเข้าระบบ QA และ
นําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อไป
สิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คณะวิทยาศาสตร์ประสพความสําเร็จ หรือ ล้มเหลว มีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ คือ
1) คน ประกอบด้วย บุคลากร และ นิสิต
2) การบริ หารจั ดการ ประกอบด้วย เงินและงบประมาณ และที่สําคัญมาก คือ เรื่องความ
โปร่งใสทั้งระบบ
เมื่อคณะวิทยาศาสตร์ใช้การบริหารจัดการแบบมุ่งเป้า และหลักคิดอิกคิว หลักคิดย้อนกลับ คณะ
วิทยาศาสตร์ก็จะได้เป้าหมาย นโยบายและวิธีปฏิบัติที่ครบทุกด้าน และชัดเจน และสามารถแบ่งได้ว่ามีด้าน
อะไรบ้าง ยกตัวอย่างเช่น คนเป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้น จึงมี
1) นโยบายพัฒนาบุคลากรให้มคี ุณภาพ ประสิทธิภาพ และสวัสดิภาพ ได้แก่
AIA
Annual Internal Auditing การตรวจสอบภายในประจําปี
AGM
Annual General Meeting การประชุมประจําปี
ANB
Asian Networking and Benchmarking
การเทียบเคียงสมรรถนะและการสร้างเครือข่ายระดับเอเชีย
APSP
Academic Position Stimulus Policy
นโยบายกระตุ้นและส่งเสริมการขอตําแหน่งวิชาการและการเสนอผลงาน
วิชาการ
DO
Days Out โครงการออกนอกสถานที่เพื่อการดูงาน ศึกษางานหรือการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ERM
Enterprise Risk Management การบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ
HIS
Healthy Insurance for Staff การประกันสุขภาพบุคลากร
IHT
In House Training โครงการฝึกอบรมภายในองค์กร
NNB
National Networking and Benchmarking
การเทียบเคียงสมรรถนะและการสร้างเครือข่ายระดับชาติ
ODR
One Day Return เรื่องกลับในหนึ่งวัน
PDS
Predoctoral Scholarship ทุนสนับสนุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก
SAP
Study Abroad Programme โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ
ScAWAKE
Science, Addition of Wisdom Ability Knowledge and Expertise
โครงการเพิ่มพูนปัญญา ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ
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+

ScAWAKE
ScKU AWARDS
ScRFSS
SFAP
SS
SSS
STS
ASE

คณะวิทยาศาสตร์
โครงการ ScAWAKE ที่คณะเป็นเจ้าภาพจัด
รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Science, Research Fund for Supporting Staff
ทุนสนับสนุนการวิจัยสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์
Staff Financial Assistance Policy นโยบายเงินสวัสดิการบุคลากร
Seeding Scholarship ทุนการศึกษาก่อตัว
Safety and Security System ระบบความปลอดภัยและความมั่นคง
Special Track Staff บุคลากรช่องทางพิเศษ
Annual Staff Excursion ทัศนศึกษาของบุคลากรประจําปี

2) นโยบายผลิตบัณฑิตที่มคี ุณภาพและคุณธรรม ได้แก่
APP
Advance Placement Programme โครงการเรียนล่วงหน้า
COW
Courses on Web รายวิชาบนโครงข่าย
FSSB
Field Study Supporting Budget งบประมาณสนับสนุนการฝึกภาคสนาม
GTRF
Graduate Tuition Research Fund
ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา (จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)
IBSM
Institute of Basic Science and Mathematics
สถาบันวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์
OSVP
Overseas Study visit of Premedical Students
โครงการศึกษางานต่างประเทศของนิสิตเตรียมแพทยศาสตร์
PGS
Postgraduate Studentship ทุนสนับสนุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
PTI
Part Time Instructor อาจารย์ผู้สอนบางส่วนของเวลา
SPSF
Special Problem Supporting Fund
ทุนสนับสนุนการทําปัญหาพิเศษ (ระดับปริญญาตรี)
TA
Teaching Assistance อาจารย์ผู้ช่วยสอน
VPP
Visiting Professorship Programme โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ
SDSB
Student Development Supporting Budget
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนานิสิต
SLDP
Student Leadership Development programme
โครงการพัฒนาภาวะผู้นํานิสิต
UGS
Undergraduate Scholarship ทุนการศึกษานิสิตปริญญาตรี
WS
Working Scholarship ทุนทํางานสําหรับนิสิต
IHP
International Horizon Project โครงการขอบฟ้านานาชาติ
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3) การศึกษา ค้นคว้า วิจัย ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน บูรณาการและประยุกต์ โดยต่อยอด
ภูมิปัญญาเดิมและสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและอื่นๆ เพื่อผลิตงานวิจัยให้ได้คุณภาพ โดยประกอบด้วย บุคลากร และ นิสิต ได้แก่
BOAC (Staff)
Budget for Overseas Academic Conference (Staff)
งบประมาณสําหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (บุคลากร)
BOAC
Budget for Overseas Academic Conference (Student)
(Student)
งบประมาณสําหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (นิสิต)
BRC
Bilateral Research Cooperation การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี
CBRF
Capability Building Research Fund ทุนเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัย
CBRU
Capability Building Research Unit หน่วยเสริมสร้างความสามารถการวิจัย
COE
Center of Excellence ศูนย์ความเป็นเลิศ
Department of Excellence ภาควิชาที่มีความเป็นเลิศ
DeOE
DiOE
Discipline of Excellence สาขาวิชาที่มีความเป็นเลิศ
IDRSE
Inbound Doctoral Research Student Exchange
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาเข้า
IPC
International Projects Coordinator ผูป้ ระสานงานโครงการนานาชาติ
KU-ScKU
ทุนวิจัยร่วม มก.-วท.มก.
KURDI-ScKU
ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก.
MF
Matching Fund ทุนวิจัยสมทบ
MP
Mega Project โครงการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ราคาแพง
NRU
National Research University มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
PF
Postdoctoral Fellow นักวิจัยหลังปริญญาเอก
PRF
Preproposal Research Fund ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ
RA
Research Assistance นักวิจัยผู้ช่วย
RF
Research Fellow นักวิจัย
ScIAS
Science, Institute for Advanced Studies
สถาบันวิชาการขั้นสูงคณะวิทยาศาสตร์
ScRF
Science, Research Fund ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
SF
Seeding Fund ทุนวิจัยก่อตัว
SRF
Senior Research Fellow ผู้ทรงคุณวุฒิ
SRU
Special Research Unit หน่วยงานวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ
TRF-ScKURF
ทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก.
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4) นโยบายการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คม ได้แก่
ADIS
Academic Development, Incentive Scheme
แผนสร้างแรงจูงใจการพัฒนาวิชาการ
BDP
Business Development Project
โครงการพัฒนาธุรกิจ
ScKU EP
ScKU Entrepreneurship Programme
โครงการความเป็นผู้ประกอบการคณะวิทยาศาสตร์
5) นโยบายทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่
5.1) โครงการที่เกี่ยวกับการยกย่อง เทิดพระเกียรติราชวงศ์
5.2) โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ และความภาคภูมิใจในชีวิต ในการเป็นนิสิตคณะ
วิทยาศาสตร์ เช่น โครงการปฐมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศ
5.3) โครงการที่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เช่น วันไหว้ครู วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์
รดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ โครงการผู้บริหารพบบุคลากรในวันขึ้นปีใหม่
5.4) โครงการที่ส่งเสริมความเข้าใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เช่น ทําบุญกฐินพระราชทาน
โครงการไหว้พระ โครงการปฏิบัติธรรม
5.5) โครงการที่ก่อให้เกิดระบบคุณค่า หรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม และคุณธรรม จริยธรรม
เช่น งานเกษียณอายุราชการ รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ถวายพวงมาลารัชกาลที่ 4 ในวันวิทยาศาสตร์ การวาง
พวงมาลา 3 บูรพาจารย์
5.6) โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้บุคลากรเห็นคุณค่าและความสําคัญของบุคลากร
เช่น โครงการคณะสุขภาพดี (Healthy Faculty : HF) ได้แก่ โยคะ จินกังกง โครงการมุมลูกของเรา (Our
Kids Corner : OKC)
จากนโยบายเหล่านี้ คณะวิทยาศาสตร์จึงมีผลการดําเนินงานที่ค่อยๆพัฒนาขึ้น ซึ่งสามารถพิจารณาได้
จากสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ ประจําปี 2551-2553 คือ
องค์ประกอบ

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผน
ดําเนินงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ (ปีการศึกษา)
2551
2552
2553
(5 คะแนน)
(3 คะแนน)
(5 คะแนน)
4.50
3.00
5.00
(ดีเยี่ยม)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
4.29
2.57
4.78
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
4.00
3.00
5.00
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
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องค์ประกอบ

4. การวิจัย
5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและจัดการ
8. ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
รวม

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ (ปีการศึกษา)
2551
2552
2553
(5 คะแนน)
(3 คะแนน)
(5 คะแนน)
4.75
2.80
5.00
(ดีเยี่ยม)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
5.00
3.00
5.00
(ดีเยี่ยม)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
5.00
3.00
5.00
(ดีเยี่ยม)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
4.38
2.89
5.00
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
5.00
3.00
5.00
(ดีเยี่ยม)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
5.00
3.00
5.00
(ดีเยี่ยม)
(ดีมาก)
(ดีมาก)
4.50
2.82
4.92
(ดีเยี่ยม)
(ดีมาก)
(ดีมาก)

4. ความมุ่งมั่น การบริหารคณะวิทยาศาสตร์อยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพ ซึ่งการ
ประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) คือปลายทาง แต่ต้นทางของคุณภาพ คือ การมีสํานึกคุณภาพ
(Quality Consciousness : QC) และสัญชาติญาณคุณภาพ (Quality Instinct : QI) ถ้าหน่วยงานสามารถ
สร้างบุคลากรให้มี 2 อย่างนี้ได้แล้ว ทุกสิ่งที่ตามมา คือ คุณภาพ

ผู้นาํ เสนอผลงาน : ดร.สุรพล ภัทราคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
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คณะวิศวกรร
ศ รมศาสสตร์
ราางวัลดีเยี่ยม ประเภทหหน่วยงานคุณภาพ
ณ
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1. ประวัติและความเป็นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 สิงหาคม 2481 หม่อมหลวงชูชาติ กําภู ได้จัดตั้ง
โรงเรียนช่างชลประทาน สังกัดกรมชลประทาน (สามเสน) กระทรวงเกษตราธิการ สมัยแรก ตั้งอยู่ในกรม
ชลประทาน สามเสน รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 8 แผนกวิทยาศาสตร์เข้าเรียนในหลักสูตร 2 ปี มีนักเรียนผ่าน
การสอบแข่งขันทั้งหมด 26 คน รวมกับนักเรียนของ ม.ล.ชูชาติ กําภู จากนครนายก 2 คน และเด็กนักเรียน
ที่มาสมัครเมื่อสมัยเริ่มการก่อตั้งครั้งแรกและไม่สามารถเปิดโรงเรียนได้อีก 7 คน รวมกับข้าราชการในกรม
ชลประทาน ที่มีพื้นความรู้และอยู่ในวัยที่จะเล่าเรียนได้อีก 24 คน จึงมีนักเรียนรุ่นแรกที่เข้าเรียนทั้งสิ้น 59 คน
เปิ ด การเรี ย นการสอนครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2481 ปั จ จุ บั น คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีจํานวนนิสิตรวมทั้งสิ้น 7,456 คน แยกเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี 5,454 คน
ระดับปริญญาโท 1,807 คน และระดับปริญญาเอก 195 คน ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหนึ่งของ e&i Faculty
สถาบันการศึกษาชั้นนําของประเทศและภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ” “The Best e&i Faculty in production of e&i Engineers” และปรัชญา คือ “ผลิตบัณฑิต
คุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง”
2. กลยุทธ์/กลวิธใี นการบริหารหน่วยงานให้ได้ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ เป็ น คณะฯ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล คุ ณ ภาพในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม ประเภทภาพรวม
องค์ประกอบคุณภาพ (หน่วยงานคุณภาพ) รางวัลระดับดีเยี่ยม 4 ปีซ้อน ซึ่งดูได้จากผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550-2553 ตามตารางข้อมูล
ผลการประเมินจากคณะกรรมกรรมการประเมิน (ปีการศึกษา)
องค์ประกอบ
2550
2551
2552
2553
5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน
5.00
3.00
5.00 3.00 Ú 3.00 Ú 5.00
วัตถุประสงค์และแผนงาน
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก)
(ดีมาก) (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 3.87
2.60
4.20 2.36 Ø 2.64 × 4.63
(ดี)
(ดีมาก)
(ดี)
(ดีมาก)
(ดีมาก) (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต
5.00
3.00
5.00 3.00 Ú 3.00 Ú 4.67
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก)
(ดีมาก) (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
4.25
2.75
4.63 2.75 Ú 2.80 × 5.00
(ดี)
(ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก)
(ดีมาก) (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทาง
5.00
3.00
5.00 3.00 Ú 3.00 Ú 4.00
วิชาการแก่สังคม
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดี)
องค์ประกอบที่ 6
5.00
3.00
5.00
3.00 Ú 3.00 Ú 4.00
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก)
(ดีมาก)
(ดี)
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ผลการประเมินจากคณะกรรมกรรมการประเมิน (ปีการศึกษา)
องค์ประกอบ
2550
2551
2552
2553
5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและ
5.00
3.00
5.00
3.00 Ú 3.00 Ú 4.75
การจัดการ
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก)
(ดีมาก) (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและ
5.00
3.00
5.00
3.00 Ú 3.00 Ú 5.00
งบประมาณ
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก)
(ดีมาก) (ดีมาก)
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการ 5.00
3.00
5.00
3.00 Ú 3.00 Ú 5.00
ประกันคุณภาพภายใน
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก)
(ดีมาก) (ดีมาก)
รวม 9 องค์ประกอบ
4.49
2.74
4.64 2.81 × 2.86 × 4.79
(ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีเยี่ยม) (ดีมาก) (ดีมาก) (ดีมาก)
กําหนดการประเมิน
19-21 ส.ค. 2551 15-17 ก.ค.2552
14-16 29 มิ.ย.–
ก.ค.2553 1 ก.ค.
2554
หมายเหตุ :
- คะแนน 5 คะแนน ปีการศึกษา 2550-2551 หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงาน 3 คะแนน ประเมิน
เป้าหมาย 1 คะแนนประเมินพัฒนาการ 1 คะแนน
- คะแนน 5 คะแนน ปีการศึกษา 2553 หมายถึง คะแนนการประเมินผลการดําเนินงานเต็ม 5 คะแนน
สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน
- คะแนน 3 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงาน 3 คะแนน
- × หมายถึงมีแนวโน้มผลการประเมินเพิ่มขึ้น Ø หมายถึงมีแนวโน้มผลการประเมินลดลง Ú หมายถึงมี
แนวโน้มผลการประเมินเท่าเดิม
3. วิธีการบริหารให้เกิดคุณภาพ ประกอบด้วย
3.1 มีการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบาย
¨ ปรัชญาและปณิธาน (Philosophy & Aspirations)
o ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีก้าวหน้า พึ่งพาตนเอง
o To produce high-caliber graduates through advanced technology and institutional
self-dependence
¨ วิสัยทัศน์ (Vision)
o คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มุ่ ง สู่ค วามเป็ น เลิศ ด้ า นวิช าการ วิ จั ย และนวั ต กรรมในระดั บ สากล ที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
o The Faculty of Engineering aims to achieve global recognition as a self-sustaining
center of academic, research and innovation excellence
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¨ พันธกิจ (Mission))
o ผลิตวิศวกรมืออาชีพที่มีความสาามารถและรออบรู้ทางเทคนิค พร้อมด้วยคคุณธรรม จริยธรรม
ย
และ
ความรัรับผิดชอบทางงสังคม และขขยายงานทางงด้านการวิจัยและบริ
ย
การททางวิชาการ ใหห้เป็นที่ยอมรัับของสังคม
และนําไปสู
า ่การพัฒนาที
น ่ยั่งยืนของงประเทศ
o To produce
p
proofessional engineers,
e
who
w are recognized foor their com
mpetence
and technical
t
knnowledge as
a well as their
t ethicall, moral and social responsibilitiees; and to
providde extensive and sociaally recognizzed academ
mic and reseearch servicces, which contribute
c
towarrds the self--sustainablee developm
ment of the country
¨ นโยบาายคุณภาพ
o คณะวิวิศวกรรมศาสสตร์ มุ่งมั่นในการบริหารจััดการโดยยึดตัตวแบบการประกันคุณภาพพการศึกษา
เป็นแนนวทางการบริริหารคณะฯ รวมทั
ร ้งผลักดัันให้การดําเนินินการของคณ
ณะทุกภารกิจจบรรลุผลตามมข้อกําหนด
ของระะบบประกันคุณภาพทุ
ณ
กฉบับที
บ ่มหาวิทยาลลัยกําหนดไว้อย่
อ างมีประสิทธิ
ท ภาพ

3.2 มีการกําหนดเเอกลักษณะของคณะวิศวกกรรมศาสตร์
o คณะวิศวกรรมศาสตตร์ คือ องค์กรนวั
ก ตกรรม
3.3 มีแผนงาน
แ
นโยยบายหลัก วัตถุ
ต ประสงค์ ประเด็
ป นยุทธศศาสตร์ แผนทีที่ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
o แผนงาานในอนาคตของคณะวิศวกรรมศาสตร
ว
ร์

o นโยบาายหลักคณะวิวิศวกรรมศาสสตร์
1. ด้านการผลิ
า
ตบััณฑิต : เน้นการพั
ก ฒนานิสตให้
ติ มีความคิดสร้
ด างสรรค์ มีจรรยาบรรณ
ณในวิชาชีพ
สนับสนุนให้มีการปปรับปรุงโครงงสร้างการบริริหารจัดการสสโมสรนิสิตใหห้มีประสิทธิภภาพ ปรับปรุรงห้องเรียน
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ห้องปฏฏิบัติการทดลลอง และห้องปฏิ
ง บัติการวิจัยให้มีความทันสมัย ไม่ขยายการศึ
ข
กษษาระดับปริญญาตรี
ญ
แต่
เน้นกาารศึกษาระดับบั
บ ณฑิตศึกษาา ส่งเสริมการรประยุกต์ใช้งาน
า E-Learning
2. ด้านการวิ
า
จัย : สนับสนุนการรวิจัยและนวัตกรรมทุ
ต
กสาขขา ให้ผลิตองคค์ความรู้และเเทคโนโลยีที่
สอดคลล้องกับศักยภภาพของประเททศ ทันต่อกรระแสการเปลีลี่ยนแปลง แลละผลักดันไปสูสู่การใช้ประโยชน์ทั้งทาง
เศรษฐฐกิจ สังคมที่สามารถเพิ่มผลิลิตภาพการผลิลิต สร้างสรรคค์คุณค่า พัฒนาคุณภาพชีววิิต มุ่งเน้นการรตอบสนอง
ต่อการรเป็นมหาวิทยาลั
ย ยวิจัย โดยการเพิ่มการรผลิตบัณฑิตศึกษา
3. ด้านบริ
า การวิชาการ
า : สนับสนุ
ส นให้งานบริการวิชาการ เป็นแนวทางงในการสร้างรรายได้ และ
ชื่อเสียงมา
ย
สู่คณะ เพื่อนําไปสสู่การยกระดับขี
บ ดความสามมารถในการพึพึ่งพาตนเอง มีการติดตามประเมินผล
โครงการบริการวิชาการอย่
า
างต่อเนื
อ ่อง ปรับปรุ
ป งระบบการจูงใจด้านกาารเงิน และใให้ความสําคัญกั
ญ บการนํา
ประสบบการณ์จากกาารบริการวิชาการมาใช้ในด้ด้านการเรียนกการสอนและตต่อยอดงานวิจัย
4. ด้านการบริ
า
หารรจัดการ : ยึดหลั
ด กการบริหารจั
ห ดการแบบบธรรมาภิบาาล (Good Corporate
Goverrnance) ที่ได้มาตรฐานสากกล และร่วมรัรับผิดชอบต่อสัสงคม (Corpoorate Social Responnsibility) มี
การติดตามประเมิ
ด
น และสร้างดั
นผล
า ชนีชี้วัดคววามสําเร็จของการพัฒนาใในทุกระดับ โโดยมุ่งเน้นผลลสัมฤทธิ์ที่มี
มาตรฐฐานและ มีวิธีธีวัดผลงานที่ชัดเจน รวมทั้งสนับสนุนให้
ใ ทุกหน่วยงานของคณะพพัฒนาสู่ระบบบตรวจสอบ
และประเมินผลการบริหารจัดการที
ก ่ดี ที่มุ่งความคุ้มค่า ความโปร่งใส
ใ และมีความคล่องตัว โดยอยู่บน
พื้นฐานนของการพึ่งพาตนเอง
พ
เพื่อรองรั
อ บการเปป็นมหาวิทยาาลัยในกํากับของรัฐ ส่งเสริริมการพัฒนาบบุคลากรทุก
ระดับทัท้งในด้านวิชาการและวิชาชีชีพ และเน้นการสร้
ก างความมสามัคคีในกาารทํางานร่วมกันเป็นทีม
5. ด้านทํ
า านุบํารุงศิลปวัฒนธรรรม : ให้มีวัฒนธรรมการทํ
ฒ
ทํานุบํารุงศิลปปวัฒนธรรมขององค์กรที่
่เป็นแหล่งรวมใจแและความสามััคคีของบุคลากร
เข้มแข็ข็ง และให้มีกจกรรมที
ิ
o วัตถุประสงค์คณะวิวิศวกรรมศาสสตร์
1.ผผลิตบัณฑิตสาาขาวิศวกรรมมศาสตร์ที่มีคณลั
ณ
ุ กษณะ 3EE และ 3I ตออบสนองความมต้องการของงประเทศ
2.สสร้างผลงานวิวิจัย พัฒนาสิสิง่ ประดิษฐ์และนวั
ล ตกรรม ที่เป็นประโยยชน์ต่อการพัพัฒนาเศรษฐกิกิจ
สังคม
ค ของประเเทศชาติ และะตอบสนองกการเป็นมหาวิวิทยาลัยวิจัยของมหาวิ
ข
ทยาาลัยเกษตรศาาสตร์
3.ขขยายโอกาสกการเรียนรู้โดยยบริการวิชากการที่หลากหลายรูปแบบด้ด้านวิศวกรรมมและเทคโนโโลยี
เพื่อเพิ่มศักยภาาพของสังคม เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย เป็นรากฐานกการพัฒนาเศศรษฐกิจ คุณภาพ
ณ
ชีววิิต และอนุรกษ์
กั ฟื้นฟูใช้ประโยชน์
ร
ทรัพยากรธรรมชาาติสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.เสริมสร้างจิตสํ
ต านึกและค่านิ
า ยมที่ดงี ามใในการอนุรักษ์ษและทํานุบารุ
าํ งศิลปวัฒนธรรมไทย
น
ใหห้กับ
อาจจารย์ บุคลาากร และนิสติ ตลอดจนสัสังคม
5.ไได้รับการยอมมรับในฐานะอองค์กรที่มีการรบริหารงานทีที่มีประสิทธิภาพ มีความโโปร่งใส และะร่วม
รับผิ
บ ดชอบต่อสัังคม เกิดภาพลักษณ์ที่ดในสายตาของ
ใี
งสังคม
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o ประเด็ด็นยุทธศาสตรร์คณะวิศวกรรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตตร์ ได้จัดทํายุยทธศาสตร์การบริ
า หาร 5 ปปี พ.ศ. 2555-2559 ประกอบด้วย 5
ประเด็ด็น
ยุทธศาาสตร์ เพื่อสนนองตอบประเเด็นยุทธศาสตตร์มหาวิทยาลััยเกษตรศาสตตร์ ด้านต่างๆๆ ดังนี้
ประเเด็นยุทธศาสตตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรี
แ
ยนรูรู้ตลอดชีวิต
ประเเด็นยุทธศาสตตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพ และ มาตตรฐานการศึกษา
ก
ประเเด็นยุทธศาสตตร์ที่ 3 การพััฒนาขีดความมสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็น
ฐาน
ประเเด็นยุทธศาสตตร์ที่ 5 การพััฒนาระบบบริริหารจัดการแและกฎหมายด้ด้านการศึกษาา
ประเเด็นยุทธศาสตตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจยเพื
ยั ่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธธรรมไทย

โดยคณ
ณะวิศวกรรมศศาสตร์ได้กําหนนดประเด็นยุทธศาสตร์
ท
การรบริหารคณะวิวิศวกรรมศาสสตร์ ด้านต่างๆ ดังนี้
1.ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความต้
บ
องการของประเททศ ทัง้
เชิชิงปริมาณแลละคุณภาพ
2. ผลิตผลงาานวิจัยที่สนองตอบต่อการรเป็นมหาวิทยาลั
ย ยวิจัยของงมก. บนพืน้ ฐานของ
ฐ
การพึ่งพาตนนเอง และช่วยเสริ
ว มสร้างคความเข็มแข็งให้
ง กบั เศรษฐฐกิจและสังคมมของ
ประเทศ
3.
3 ให้งานบริการวิ
ก ชาการเป็ป็นแนวทางสรร้างรายได้ ชื่อเสียง ภาพพลักษณ์ และะ
คุณภาพชีวิตการทํ
ก างานขอองอาจารย์และบุคลากรคณ
ณะฯ
4.
4 ปลูกฝังคุณค่
ณ าวัฒนธรรมมไทยและภูมปัปิ ญ
ั ญาไทย ส่งเสริมให้มการผสมผสาน
กี
น
กิจกรรมทางศิศิลปวัฒนธรรมมเข้ากับทุกภารกิจของคณ
ณะฯ
5.
5 การบริหารรจัดการอย่างปประสิทธิภาพพ โดยยึดหลักธรรมาภิ
ก
บาลล เพือ่ ยกระดดับ
คุณภาพชีวิตและสิ
แ ง่ แวดล้อม
อ
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o กลยุทธ์การดําเนินงานคณะวิ
ง
ศวกรรมศาสตร์
ว
ร์ ประจําปี 25554
กลยุทธ์
ท ในการดําเนินินงานประจําปี
า
25544
กําหนดขึ
ห ้นโดยใชช้แผนที่ยุทธศศาสตร์คณะ
วิศวกรรรมศาสตร์ 2555-2559
2
ซึ่งเป็นภาพสรรุปแผนกลยุทธ์
ท ระยะยาวขอององค์กรเป็นนหลัก จากนันจึ
้น งกําหนด
กลยุทธ์ธในการดําเนินงาน
น ปี 25554 ให้สนับสนุ
บ นเป้าประะสงค์ขององค์ค์กรในแผนที่ยยุทธศาสตร์ดังกล่
ง าว โดย
คณะวิศวกรรมศาสตตร์ มหาวิทยาาลัยเกษตรศาาสตร์ ได้จัดทํากลยุทธ์การดําเนินงานสําาหรับปี 2554 ไว้ดังนี้
h ด้านการเเงิน
o เพิ่มรายยได้จากการดําเนิ
า นงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิวิชาการ ลดตต้นทุนและค่าใช้
า จ่ายในกาารดําเนินงานน เพิ่มผลตออบแทนจาก
สินทรัพย์ย เพื่อให้มีฐานะการเงิ
า
นที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และะสร้างมูลค่า
ให้กับองค์กร
hด้านลูกค้าหรื
า อคุณภาพพในการบริการ
า
o เพิ่ม สั ดส่ว นการผลิตในระดั
ต
บ บัณฑิ
ณ ตศึก ษา รรั กษามาตรฐฐาน ระดั บ
น ส่วนเสีย
คุณภาพ และความเชืชื่อมั่นในทุกภาารกิจ และสร้ร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ง
งพอใใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสี
น ย
เพื่อสร้างความพึ
hด้านกระบบวนการภายใใน
o พัฒนารระบบบริหารจัจัดการให้มีประสิ
ร ทธิภาพ มีความคล่องตตัว โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ เพิ่มขีดความมสามารถในกการแข่งขันด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
และสร้างมูลค่าเพิ่มใหห้กับองค์กร โดยเพิ่มการใใช้ประโยชน์จจากทรัพย์สิน พร้อมทั้ง
ขยายผลลงานวิจัยสู่การนํ
า าไปใช้ประะโยชน์ สร้างเครื
ง อข่ายคววามร่วมมือกับหน่
บ วยงาน
ภายในและภายนอก เพื่อขยายพื้นที
น ่การวิจัยแลละการบริการวิชาการ ปรัับโครงสร้าง
องค์กรโดดยการจัดตั้งศูนย์วิจัย และะบริการเพื่อให้
ใ เกิดความคล่องตัวในการรดําเนินงาน
ปรับปรุงระบบประกันคุ
น ณภาพให้เป็นระบบสารสสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
hด้านการเติติบโตและการรพัฒนาองค์กร
ก
o พัฒนาคคณะวิศวกรรมมศาสตร์ให้เป็นองค์
น กรแห่งกการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ
ความสามมารถหลักของบุคลากรทุกสายงาน
ส
รวมมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที
ส
่
ทันสมัย ด้านการเรียนการสอน
น
กาารวิจัย การบบริการวิชาการร และการบริริหารจัดการ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตและการรบริการ ให้กักบผู้ใช้บริการในทุกภารกิกิจของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ลดดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาาน และรองรัรับการพัฒนาาสู่คณะวิจัย
และนวัตกรรม
ต
สนับสนุ
ส นยุทธศาสตตร์มหาวิทยาลลัยในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิ
ย จัย สร้าง
วัฒนธรรรมองค์กรที่เน้นค่านิยมองค์ค์กร และสื่อสารกลยุ
ส
ทธ์ใหหม่สู่บุคลากร สร้างความ
สอดคล้องเชื
อ ่อมโยงในระบบบริหารจัดการ
hด้านสังคมมและสิ่งแวดลล้อม
o สร้างจิตสํ
ต านึกและสนันับสนุนการมีส่สวนร่วมความมรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้ล้ อ มให้ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง ในหมู่ อาจารย์
อ
บุ คลากร
ค
และะนิ สิ ต ในฐาานะที่ ค ณะ
วิศวกรรมมศาสตร์ มหหาวิทยาลัย เกกษตรศาสตร์เป็ปนส่วนหนึ่งขของสังคม ส่งเสริ
ง ม และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรรมของชาติอย่างเหมาะสมม
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4. ผลงานประจําปีการศึกษา 2553 ที่คณะภาคภูมิใจและนําไปสู่องค์กรคุณภาพ
o ด้านการเรียนการสอน : สุดยอดอาจารย์เด่นที่ได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดล
1. รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ภาควิชา วศ.ทรัพยากรน้ํา
2. ผศ.ดร.พิพล บุญจันต๊ะ ภาควิชา วศ.เครื่องกล
3. ผศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชา วศ.โยธา
4. อ.ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี ภาควิชา วศ.การบินและอวกาศ
5. อ.รติพร มั่นพรหม สังกัด ภาควิชา วศ.วัสดุ
o ด้านการวิจัย
1. หุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ภาควิชา วศ.คอมพิวเตอร์
2. โปรแกรม LMS “M@xLearn” โดย อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ และ อ.จิตติ นิรมิตรานนท์
ภาควิชา วศ.คอมพิวเตอร์
3. ผลงานวิจัยไอทีดีเด่น ICT Award 2010 ประเภทซอฟต์แวร์ เรื่อง Building a Large Scalable
Internet Superserver for Academic Services with Linux Cluster Technology ผลงานวิจัยไอซีทีดีเด่น ICT Award
2010 โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ และผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
4. หุ่นยนต์เตะฟุตบอล ได้รับรางวัล ดังนี้
¾ พ.ศ. 2540-2541 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน Robot Fighter
แห่งประเทศไทยครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
¾ พ.ศ. 2542 ได้ รั บ รางวัล ชนะเลิศ และรองชนะเลิ ศ อัน ดับ 2 ในการแข่งขั น Robot
Fighter แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
¾ พ.ศ. 2551 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเทคนิคยอดเยี่ยม รุ่น Small Size
League จากการแข่งขันฟุตบอลหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2551 (Robocup Thailand Championship
2008)
¾ พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลแชมป์โลกเป็นครั้งแรก ในการแข่งขัน World Robocup 2009
ประเภท Small Size League พร้อมกับรางวัลชนะเลิศ Technical Challenge และรางวัล Best Extended
Team Description Paper (ITDP) ณ เมือง Graz ประเทศออสเตรีย และแชมป์ Robocup China Open
2009 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
¾ พ.ศ. 2553 ได้รับรางวัลแชมป์โลกพร้อมด้วยรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม จากการแข่งขัน
หุ่นยนต์เตะฟุตบอลระดับโลก World Robocup 2010 Singapore รุ่นหุ่นยนต์ขนาดเล็ก ณ ประเทศสิงคโปร์
¾ ล่าสุด ปี 2554 ทีม Skuba สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
Robocup Iran Open 2011 ณ ประเทศอิหร่าน
o ด้านนวัตกรรม : สู่การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
1. เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช โดย รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. เรือเหาะอาภากร Airship อวกาศยานลอยฟ้าอเนกประสงค์ โดย รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์
ภาควิชาวิศวกรรมการบิน และอวกาศ
3. เครื่องให้น้ําพืชทางใบ Ultra Low Energy Mist (ULEM) โดย รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ ภาควิชา
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
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4. ปุ๋ยสั่งตัด ผ่านมือถือ โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5. สถานีรับสัญญาณดาวเทียม SMMS
o ด้านผลงานนวัตกรรม : สู่การใช้ประโยชน์ด้านการทหาร
1. เป้าฝึกปราบเรือดําน้ํา : ยานใต้น้ําไร้คนขับ โดย ความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศกับสํานักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ (สวพ.ทร.)
2. อุปกรณ์ฝึกการรบระยะประชิดโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายรับรู้ไร้สาย โดย รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญ
แก้วและทีมวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. หุ่ นยนต์เก็ บกู้ ระเบิ ด และอากาศยานขึ้น-ลงแนวดิ่งตรวจการณ์ โดย รศ.ดร.ณัฏฐกา หอมทรั พย์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
o ด้านผลงานนวัตกรรม : สู่การใช้ประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า คือ ชุดกังหันพลังน้ํา :
โดย รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
o ด้านบริการวิชาการ
1. โครงการส่งเสริมศักยภาพและการแข่งขันของประเทศด้าน e-Learning และโครงการวิจัย
การสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดย อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2. โครงการบริการระบบกลั่นกรองเว็บไซต์สมรรถนะสูง โดย : รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
o ด้านกิจกรรมนิสิต นิสิตคณะฯ ได้พัฒนาต่อยอดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม จนสามารถสร้าง
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับการแข่งขันระดับนานาชาติ รวมทั้งรางวัลต่างๆ ในระดับชาติที่นิสิตคณะฯ เข้า
ร่วมการแข่งขันและคว้ารางวัลมาครอง นอกจากความสามารถทางวิชาการของนิสิตคณะฯ แล้ว ยังมีนิสิตที่มี
ความสามารถทางด้านการกีฬาได้สร้างชื่อเสียงมาสู่คณะฯ ด้วยการเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาระดับนานาชาติ แสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่และสนับสนุนนิสิตของคณะฯ ให้ได้แสดงออกซึ่งความคิด
สร้างสรรค์และผลงาน ในระดับนานาชาติ โดยในปีนี้มีผลงานต่างๆ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ระดับชาติ ได้รับรางวัล
15 รางวัล จากนิสิต ผู้ได้รับรางวัล 66 คน และระดับนานาชาติ ได้รับรางวัล 4 รางวัล จากนิสิตผู้ได้รับรางวัล
26 คน
o ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1. จั ด ทํ า บุ ญ ถวายเครื่ อ งไทยธรรมและภั ต ตาหารแด่ พ ระสงฆ์ เ นื่ อ งในวั น สถาปนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 72 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
2. พิ ธี ว างแจกั น ดอกไม้ ห ม่ อ มหลวงชู ช าติ กํ า ภู เนื่ อ งในวั น สถาปนาคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
ครบรอบ 72 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2553
3. การจัดงาน “ดงตาลผูกพันสายสัมพันธ์วันเกษียณ 2553” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553
4. จัดทําบุญตักบาตรและบรรยายธรรม โดยหลวงพ่อท่อน ญาณธโร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2553
5. การร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินประจําปี 2553 ณ วัดป่าโนนสง่า จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่
13 พฤศจิกายน 2553
6. จัดพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553
7. การถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 26 มกราคม
2554
18
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8. พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ 3 บูรพาจารย์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
9. การจัดพิธีสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ําขอพรบุคลากรอาวุโส ประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 8
เมษายน 2554
o ด้านการบริหาร
1. มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นคณะ คือ 1) นายโกสุม ขุมเพ็ชร์ 2) นางนงคราญ คงคาศรี
3) นางจิตฤทัย เมาไธสง 4) นางวัชรินทร คุ้มเณร 5) นางผกาแก้ว แก้วคง 6) นางสาวพัทธนันท์ แนขุนทด
7) นายอภิชัย มากมี
2. บุ ค ลากรได้ รั บ รางวั ล บุ ค ลากรดี เ ด่ น ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย คื อ 1) นางนงคราญ คงคาศรี
2) นางผกาแก้ว แก้วคง
3. บุ ค ลากรได้ รั บ รางวั ล บุ ค ลากรดี เ ด่ น ระดั บ ชาติ คื อ รศ.ดร.สุ ท ธิ ศั ก ดิ์ ศรลั ม พ์ ภาควิ ช า
วิศวกรรมโยธา ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี 2553
o ด้านประกันคุณภาพ ได้รับงานรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553
¾ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับรางวัลประกันคุณภาพ 3 ปีซ้อน
- รางวัลประเภทภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ รางวัลระดับดีเยี่ยม 3 ปีซ้อน ผลงานจาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2550, 2551 และ 2552
¾ หน่วยงานรางวัลคุณภาพ : ประเภทภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ รางวัลระดับดีเยี่ยม
ผลงานจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2552
¾ ประเภทรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมด้านต่างๆ รางวัลระดับดีเยี่ยม
- ผลงาน “การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้” สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
- ผลงาน “การสอบโครงงานโดยการจัดนิทรรศการ” ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
o กิจกรรมด้านการวางแผนและประกันคุณภาพ
1. อบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ : เทคนิคการจัดทําแผนกลยุทธ์ วันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 โดย
รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์
2. ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน วันที่ 25 มกราคม 2554 โดย รศ.ดร.ชุลีรัตน์
จรัสกุลชัย ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม
อาคารนานาชาติ (อาคาร 17 ชั้น 2)

ผู้นาํ เสนอผลงาน : รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
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คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทหน่วยงานคุณภาพ
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบประกันคุณภาพภายใน PAR-PDCA
ความเป็นมา
คณะศึกษาศาสตร์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นคณะวิชา ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28
พฤศจิกายน พ.ศ. 2512 มีหน่วยงานภายในประกอบด้วย ภาควิชาการศึกษา ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและ
การแนะแนว ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา และสํานักงานเลขานุการคณะ ปัจจุบัน คณะฯ
ดําเนิ นการเรี ยนการสอนจํานวนทั้งสิ้ น 29 หลักสูตร ประกอบด้วย ระดับปริ ญญาตรี 6 หลักสูตร ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 15 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 7 หลักสูตร และ
กําลังเสนอหลักสูตรใหม่อีก 1 หลักสูตรคือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ในปี
2554 นี้
ปณิธาน
“ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและคุณธรรม” กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในสาขาวิชาที่จะ
นําไปถ่ายทอดได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้อยู่เสมอ รู้จักรับผิดชอบ ไตร่ตรองด้วยหลักการและ
เหตุผล มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย มีความภูมิใจ ศรัทธาต่อวิชาชีพและยึดมั่นใน
จรรยาบรรณครู
วิสัยทัศน์
คณะศึกษาศาสตร์เป็นองค์กรการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตร์ระดับนานาชาติ
สามารถชี้นําสังคม
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่รักวิชาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรมนําความรู้ ชี้นําสังคมได้
2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
3. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมเพื่อพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ขององค์กรเป็นหลัก

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

20

อัตลักษณ์
ษ ของคณะะศึกษาศาสตร์ร์
สํานึกดี หมมายถึง มีความมซื่อสัตย์ พอเเพียงและมีวนันิ ยั
มุ่งมั่น หมาายถึง สู้งาน
สร้างสรรค์ค์ หมายถึง ใฝ่รู้ พัฒนาวิชาชีชีพ
สามัคคี หมมายถึง ร่วมมือร่
อ วมใจ
เอกลักษณ์
ก ของคณะะศึกษาศาสตร์
คณะศึกษาาศาสตร์มุ่งผลิตบั
ต ณฑิตให้มีจิจติ วิญญาณคววามเป็นครู เชีชี่ยวชาญการสสอน และการวิวิจัย
การขับเคลื
บ ่อนเอกลัลักษณ์ของคณ
ณะศึกษาศาสตร์ (KRUE-D)
K = Know
wledge (สร้างสรรพศาสตร์
ง
ร์การสอน)
R = Reseaarch (สรรค์สร้างงานวิจัยเพืพื่อพัฒนาวิชาชี
า พ)
U = Unityy (สามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ)
ว
E = Ethicss (มีจริยธรรมมและจรรยาบรรรณครู )
D = Deveelopment (มุมุ่งพัฒนากระบบวนการผลิตและพั
แ ฒนาครู)
การบริริหารตามพันธกิจ/องค์ประะกอบการประกันคุณภาพด้วยกระบวนนการ PAR-PDDCA เน้นการรมีส่วน
ร่วมขอองบุคลากรทุกภาคส่วนทั่วทั
ว ้งองค์กร

คณะศึกษาาศาสตร์มีการขขับเคลื่อนการรดําเนินงานประกันคุณภาพพทั้งองค์กรด้ววยกระบวนกาาร
PAR-PPDCA (Particcipatory – PDDCA) ที่เน้นการมี
ก ส่วนร่วมขของบุคลากรททุกภาคส่วน มีรายละเอียดดดังนี้
ว
คณ
ณะศึกษาศาสสตร์มีการจัดประชุ
ป มระดับคณะที
ค ่ถือเป็นนภารกิจที่บุคลากรทุ
ล กคน
ขั้นวางแผน
ต้องเข้
ง าร่วม เพื่อให้
อ บุคลากรทุทุกภาคส่วนรับทราบการดํ
บ
าเนินงาน นโโยบาย และทิศทางต่างๆ
จากผู้บริ
บ หาร และเพพื่อระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกภาคส่
ภ วน ทั้งผู้บริ
บ หาร คณาจจารย์ บุคลากกร นิสิตและ
Plan
a
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ศิษย์เก่า เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ภาพรวมของคณะฯ และร่วมกันระดมความคิดเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ส่วนต่างๆ ของคณะศึกษาศาสตร์ ทําให้ได้แผนงานเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวเพื่อ
ขับเคลื่อนให้คณะสามารถพัฒนาตนเอง และสามารถชี้นําการจัดการศึกษาของประเทศได้

การประชุมระดมความคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาคณะศึกษาศาสตร์ 4 ปี (20 มิ.ย. 2555 – 19 มิ.ย.559) เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2554
 งานการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2553 มีการปรับปรุง ติดตามและประเมินหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรและระเบียบการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา รวมทั้งความต้องการของสังคม
และเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ผู้เรียน โดยเปิดหลักสูตรใหม่ จํานวน 3 หลักสูตร ปิดหลักสูตร 2 หลักสูตร
และปรับปรุงหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร ได้ดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ในโครงการพิเศษรวม 13
โครงการ สํ า หรั บ หลั ก สู ต รใหม่ เ ป็ น หลั ก สู ต รตรี ค วบโท 6 ปี ที่ เ ปิ ด สอนเพื่ อ สนองต่ อ นโยบาย
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในโครงการผลิ ต ครู พั น ธุ์ ใ หม่ ในสาขาวิ ช าการสอนวิ ท ยาศาสตร์ นอกจากนี้ มี ก าร
ดําเนินการติดตามอาจารย์เพื่อให้จัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ได้
ตามกรอบเวลา มีการประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) ในทุกสาขาวิชา เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไป
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ดําเนินการสํารวจความต้องการพัฒนาตนเองของอาจารย์ และ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารย์ใน เรื่อง การทําวิจัยในชั้นเรียน แนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นิสิตซึ่งเป็นกิจกรรมเน้นการแบ่งปันความรู้จากวิธีปฏิบัติที่ดี
(Best practice) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่งานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
คณาจารย์พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ในฐานะอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต โดยได้ดําเนิน
โครงการพัฒนาอาจารย์ จํานวน 5 โครงการดังนี้
1. โครงการพัฒนาอาจารย์ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตนวัตกรรมการ
เรียนการสอน
2. โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหาร อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์ในการให้การศึกษานิสิตรวมทั้ง
เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศนิสิตในเรื่องการสอน การวัดผล และการวิจัยในชั้นเรียน
3. โครงการแบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาภาษาอังกฤษแก่นิสิต เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนการ
เรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในภาควิชาต่างๆ ในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้แก่นิสิต
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4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Joomla
เพื่อให้
คณาจารย์ได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างและการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อใช้ในการเผยแพร่งานวิจัยและบทความทาง
วิชาการ
5. โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี เพื่อให้อาจารย์ทําหน้าที่อาจารย์ที่
ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 งานวิจัย
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการจัดทําแผนงานวิจัยโดยนําผลการประเมินคุณภาพภายในปี
ที่ผ่านมา และนําวิสัยทัศน์ของคณะ ของมหาวิทยาลัย ของประเทศ มากําหนดแผนงานวิจัย มีการสังเคราะห์
งานวิ จั ย ของคณาจารย์ เพื่ อ ให้ เ ห็ น ทิ ศ ทางงานวิ จั ย ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ ไ ด้ ทํ า งานวิ จั ย ที่
สอดคล้องกับแผนงานวิจัยที่วางไว้ และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมถึง การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนางานวิจัยและส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
 งานบริการวิชาการ
คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการจัดทําแผนงานบริการวิชาการโดยสํารวจความเชี่ยวชาญ
และศักยภาพของคณาจารย์ภายในคณะ มีการประเมินความต้องการจําเป็นด้านบริการวิชาการ มีการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการติดตาม
ผลกระทบที่ เ กิ ดจากการให้บริ การวิ ชาการเพื่อพัฒ นาปรั บปรุ งอย่ างต่อเนื่อง และมีการดํ าเนินงานผ่ า น
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
 งานพัฒนานิสิต
คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตจัดทําแผนพัฒนานิสิต โดยจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นํานิสิต
ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต คณะกรรมการสโมสรนิสิตปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดโครงการพัฒนานิสิตในรอบปี
คณะศึกษาศาสตร์มีนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาควบคู่กับการ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานิสิตที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านวิชาการและวิชาชีพ
3. ด้านการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. ด้านกีฬาและสุขภาพ และ
5. ด้านจิตอาสาและจิตสาธารณะ
เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงออกถึงลักษณะภาวะผู้นํา การแก้ไขปัญหา การทํางานเป็นทีม และ
แสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยคณะศึกษาศาสตร์มีแผนงานการ
พัฒนานิสิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งกิจกรรมพัฒนานิสิตดําเนินการโดยคณะกรรมการดําเนินงานสโมสร
นิสิตที่มาจากการเลือกตั้ง ประกอบด้วยนิสิตระดับปริญญาตรีทั้ง 6 สาขาวิชา
 งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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คณะศึกษาศาสตร์มีการดําเนินงานตามภารกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยดําเนินงาน
ตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
ลักษณะที่เป็นวิถีชีวิต ได้แก่ ประเพณีไทยในวาระต่างๆ ที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งกิจกรรมที่รังสรรค์
ขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของศึกษาศาสตร์เพื่อความสามัคคีและพัฒนาวิชาการ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นการ
สืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงามไปสู่บุคลากรและนิสิตรุ่นหลัง รวมทั้งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทัศนคติที่ดีและสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อสามารถอยู่ ร่วมกันอย่างสั นติสุขและเป็นการเริ่มเตรี ยมการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
โครงการ/กิจกรรมที่มีการดําเนินการไปในรอบปีการศึกษา 2553 มีดังนี้
1. โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. (มิถุนายน 2553)
2. โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2553 (กรกฎาคม 2553)
3. โครงการจัดงานแสดงมุทิตาจิต “ศึกษาศาสตร์สีทอง ’53” (กันยายน 2553)
4. โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ (พฤศจิกายน 2553)
5. โครงการเดินและวิ่งมินิมาราธอน ศึกษาศาสตร์ มก. (พฤศจิกายน 2553)
6. โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร์ : ปีใหม่รังสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อชีวิตสดใส (ธันวาคม 2553)
7. โครงการพิธีรดน้ําดําหัวบูรพาจารย์ เนื่องในวันสงกรานต์ (เมษายน 2554)

Do
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ขั้นดําเนินการตามแผน คณะศึกษาศาสตร์มกี ารผลักดันให้มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว้
หากพบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่สามารถดําเนินงานที่สําเร็จตามแผนที่วางไว้ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการประจําคณะพิจารณาหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป

การตรวจสอบและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน คณะศึ ก ษาศาสตร์ มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอโดยผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และผ่าน
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายที่รับผิดชอบ เช่น
1. คณะกรรมการวิชาการ
2. คณะกรรมการหลักสูตร
3. คณะกรรมการให้คําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี
4. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต
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5. คณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ
6. คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์
7. คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
8. คณะกรรมการจัดการข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10. คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
11. คณะกรรมการฝ่ายสารสนเทศและการจัดการความรู้
ในการตรวจสอบการดําเนินงานนั้น จะครอบคลุมภารกิจด้านการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ
วิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น งานการเรียนการสอนสอนนั้นจะมีการประเมินทั้งระหว่างภาค
และปลายภาคเรียน มีการติดตามบัณฑิตที่จบการศึกษา เพื่อนํามาเป็นข้อมูลให้การปรับปรุงหลักสูตร ในฐานะ
เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการวิชาการและสร้างความเข้มเข็งกับชุมชนได้มีการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการ
ให้บริการของคณะ รวมถึงมีการประเมินการทํางานทั้งของฝ่ายบริหารและฝ่ายสนับสนุน
นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้ นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มา
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง และมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง

การดําเนินงานตามผลการประเมิน คณะศึกษาศาสตร์นําผลการประเมินโดยเฉพาะจุดที่ควร
Act
พัฒนาและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประเมินมาทําแผนพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน
ของคณะศึ ก ษาศาสตร์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดเวลา ทั้ ง ในส่ ว นของการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน การให้บริการ
วิชาการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สร้างความเข้มแข็งให้กับการศึกษาของชาติอย่างแท้จริง
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ผลงานโดดเด่นและความภาคภูมิใจในรอบปีการศึกษา 2553
 นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัล
1. นิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ ไ ด้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ประกวดการแต่ ง กายงามตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัย จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. นายศุภกานต์ อมรสิงห์ นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลดีมาก จาก
รางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย
3. น.ส.จีระวรรณ เกษสิงห์ นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ได้รับรางวัล
ชมเชย จากรางวัลนิสิต/นักศึกษาแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4. น.ส.ชัชฎา ทรรภลักษณ์ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์
ศึ ก ษา ได้ รับ รางวั ล ชนะเลิศ เรี ย งความภาษาอั งกฤษ เรื่ อ ง “บทบาทนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ /
ครุศาสตร์ ที่มีต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับศูนย์พัฒนาการศึกษาระหว่างประเทศ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
5. น.ส.วิภาวรรณ ทุมดวง นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
ได้รับรางวัลชมเชยเรียงความภาษาไทย เรื่อง “บทบาทนิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ ที่มีต่อ
การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น” จั ด โดยคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ร่ ว มกั บ ศู น ย์ พั ฒ นาการศึ ก ษาระหว่ า งประเทศ สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ
 อาจารย์ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ได้แก่
1. ศ.ดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา ได้รับรางวัลดีมาก จาก
รางวัลคณาจารย์แห่งชาติครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย
2. รศ.ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ประจําโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับรางวัลดีมาก จากรางวัลงานวิจัยแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของ
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
3. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย จากรางวัล
คณาจารย์แห่งชาติครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ของสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย
4. รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจําภาควิชาพลศึกษา ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการศึกษา(พลศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
5. รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ อาจารย์ประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับรางวัลศิษย์เก่า
ดีเด่นจาก The University of the Philippines Los Banos ประเทศฟิลิปปินส์
ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554
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6 ผศ.ดร.สมสุดา ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับรางวัล “พุทธคุณูปการ”
ระดับกาญจนเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
7 ผศ.ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ อาจารย์ประจําภาควิชาอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นประจําปี 2554 รางวัลประกาศเกียรติคุณสาขาปรัชญา จากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัย
แห่งชาติ เรื่อง “วิธีการขึ้นรูปแม่พิมพ์องค์พระทีละชั้น : นวัตกรรมในการพัฒนาอาชีพ ช่างหล่อพระพุทธรูป”
8. ผศ.ดร.วสั น ต์ ทองไทยอาจารย์ ป ระจํ า ภาควิ ช าการศึ ก ษา ได้ รั บ รางวั ล ชมเชย สาขา
ศึกษาศาสตร์ ในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48
9. ผศ.กรกฎา นักคิ้ม อาจารย์ประจําภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ได้รับ
คัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 กลุ่มที่ 1 อายุต่ํากว่า 40
ปี ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
 บุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ
1. นายอํานวย กําริสุ ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสํานักงานเลขานุการ
คณะศึ ก ษาศาสตร์ ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น บุ ค ลากรดี เ ด่ น สายสนั บ สนุ น และช่ ว ยวิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 กลุ่มงานสนับสนุน
2 นางณัชชารีย์ พิมพ์ธนากานต์ ข้าราชการ ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 5 สังกัดโรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสาย
สนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ
3
นายโทน กันภัย ลูกจ้างประจํา ตําแหน่งพนักงานทั่วไป สังกั ดโรงเรี ยนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
 หน่วยงานคุณภาพ
ปี พ.ศ. 2553 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลคุณภาพ ระดับดี ประเภทภาพรวมองค์ประกอบ
คุณภาพ จากผลงาน “รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา 2552”

ผู้นาํ เสนอผลงาน : รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโสย คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

27

»ÃaeÀ··Õè 2
¾a¹¸¡i¨¢o§Ë¹ÇÂ§Ò¹
ÃÒ§ÇaÅÃa´aº´ÕeÂÕèÂÁ 2 ¼Å§Ò¹
o¤Ã§¡ÒÃÃÒ§ÇaÅ¤u³ÀÒ¾ ÁËÒÇi·ÂÒÅaÂe¡ÉµÃÈÒÊµÃ ¤Ãa§é ·Õè 5
www.qa.ku.ac.th

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

28

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัย
โดย คณะวิทยาศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทพันธกิจของหน่วยงาน
ความจําเป็นและปัญหา
คณะวิทยาศาสตร์ มีการบริหารงานแบบมุ่งเป้า (Goal Oriented) ซึ่งเป้าของคณะวิทยาศาสตร์ คือ
สามารถแข่งขันได้ และมีคณ
ุ ภาพระดับนานาชาติ (International Competitiveness and Quality : ICQ)
เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ นั้นหมายความว่าต้องเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับ
นานาชาติ
ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงใช้หลักการคิด อิกคิวซัง (ICQ) หรือหลักการคิดแบบปุจฉา-วิสัชนา และ
หลักการคิดย้อนกลับ (Thinking backward) โดยใช้นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ คิดให้ครบรอบด้าน 360
องศา เพื่อให้บุคลากรทํางานวิจัย และได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์จึงมีนโยบายที่เรียกว่า
Research PLEASE
นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ
0

360 Planning
นโยบาย Research PLEASE

Personnel
Expertise

Laboratory

Supply

Equipment
Access

พรอมกัน ทันที และมีเงินสนับสนุน

ทั้งนี้นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพจะมีผลการดําเนินงานที่ดีได้ จะประกอบด้วย
1) Personnel เป็นสิ่งสําคัญ ประกอบด้วย อาจารย์ที่เปรียบเสมือนมันสมอง นิสิต
เปรียบเสมือนมือ จึงต้องมีการบุคลากรมาสนับสนุนการดําเนินงาน โดยมีนโยบายต่างๆ เช่น
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2) เงิน (Funding) อาจารย์ทเี่ ข้ามาทํางานแต่ละช่วงอายุงานมีลักษณะความต้องการเงินทุน
วิจัยที่แตกต่างกัน เช่น อาจารย์ใหม่ อาจารย์ที่มีช่วงอายุการทํางานในระยะกลาง อาจารย์อาวุโส หรือเด็กนิสิต
ก็ต้องการเงินทุนวิจัยอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นต้องกําหนดเงินทุนวิจัย และกําหนดนโยบาย ที่สามารถรองรับ
ได้ทุกประเภท เช่น

3) เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (Equipment) คณะวิทยาศาสตร์แบ่งประเภทของเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์เป็นขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทําให้ทราบว่าเครื่องมือแต่ละขนาดหน่วยงานระดับภาควิชา คณะ
หรือมหาวิทยาลัย สามารถซือ้ ได้ในขนาดที่แตกต่างกัน คณะวิทยาศาสตร์จึงมีโครงการ Mega Project โดย
จัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท ในการจัดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์จํานวน 34 รายการ ในปี 2554 คณะ
วิทยาศาสตร์ฉลอง 45 ปี จึงได้กําหนดนโยบาย 45 Years 45 Equipment โดยจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
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Medium

Small

Equipment

Large

Sophisticated

Mega Project

34 items 50 MB

45 Years 45 Equipment

45 items 90 MB

นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ
คณะวิทยาศาสตร์กําหนดนโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพที่สนับสนุนทั้ง อาจารย์และบุคลากร นิสิต
และการสนับสนุนด้านอื่นๆ คือ
1) นโยบายสําหรับอาจารย์และบุคลากร ได้แก่
TA
Teaching Assistance อาจารย์ผู้ช่วยสอน
SAP
Study Abroad Programme โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ
SS
Seeding Scholarship ทุนการศึกษาก่อตัว
PDS
Predoctoral Scholarship ทุนสนับสนุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก
VPP
Visiting Professorship Programme โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ
BOAC (Staff)
Budget for Overseas Academic Conference (Staff)
งบประมาณสําหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (บุคลากร)
ScAWAKE
Science, Addition of Wisdom Ability Knowledge and Expertise
โครงการเพิ่มพูนปัญญา ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ คณะ
วิทยาศาสตร์
ScRF
Science, Research Fund ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
KURDI-ScKU
ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก.
CBRF
Capability Building Research Fund ทุนเสริมสร้างขีดความสามารถ
การวิจัย
PRF
Preproposal Research Fund ทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ
RA
Research Assistance นักวิจัยผู้ช่วย
RF
Research Fellow นักวิจัย
2) นโยบายสําหรับนิสิต ได้แก่
BOAC (Student) Budget for Overseas Academic Conference (Student)
งบประมาณสําหรับการประชุมวิชาการต่างประเทศ (นิสิต)
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PGS
SPSF
BRC
ORSE
TRF-ScKURF
GTRF
KU-ScKU
IDRSE

Postgraduate Studentshipทุนสนับสนุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา
Special Problem Supporting Fund ทุนสนับสนุนการทําปัญหา
พิเศษ (ระดับปริญญาตรี)
Bilateral Research Cooperation การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี
Outbound Research Student Exchange โครงการแลกเปลี่ยนนิสิต
วิจัยขาออก
ทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก.
Graduate Tuition Research Fund ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา
(จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)
ทุนวิจัยร่วม มก.-วท.มก.
Inbound Doctoral Research Student Exchange
โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาเข้า

3) นโยบายการสนับสนุนด้านอื่นๆ ได้แก่
ScSEC
Science, Scientific Equipment Center ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
STS
Special Track Staff บุคลากรช่องทางพิเศษ
SRU
Special Research Unit หน่วยงานวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ
โครงการแผนที่เครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ (International Network Mapping)
จัดทําบัญชีความต้องการครุภัณฑ์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการ
สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี
นโยบาย
1. โครงการอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA) และอาจารย์ผู้สอนบางส่วนของเวลา (Part
time Instructors)
2. โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ (Study Abroad Programme, SAP) และ
ทุนการศึกษาก่อตัว (Seeding Scholarship, SS)
3. ทุนการศึกษาก่อนปริญญาเอก (Predoctoral Scholarship : PDS)
4. โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ ( Visiting Professorship Programme, VPP)
5.นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
(Budget for Overseas Academic Conference (Staff), BOAC (Staff))
6.โครงการเพิ่มพูนปัญญา ความสามารถ ความรู้ และความเชี่ยวชาญ คณะ
วิทยาศาสตร์ (Science, Addition of Wisdom Ability Knowledge and
Expertise, ScAWAKE)
7.โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ (Science, Research Fund,
ScRF)

2551
-

ปีการศึกษา
2552
3 ราย

2553
4 ราย

5 ราย

5 ราย

5 ราย

7 ราย
-

4 ราย
13 ราย
7 ราย

4 ราย
18 ราย
36 ราย

71 ราย

64 ราย

82 ราย

20 ราย

20 ราย

25 ราย
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นโยบาย
8.ทุนวิจัยร่วม สวพ.-วท.มก. (KURDI-ScKU)
9. โครงการ (Proposal) เพื่อขอรับทุนเสริมสร้างขีดความสามารถการวิจัย
(Capability Building Research Fund, CBRF)
10.โครงการทุนวิจัยก่อนเสนอโครงการ (Preproposal Research Fund, PRF)
11.นโยบายงบประมาณสนับสนุนการไปประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ
(Budget for Overseas Academic Conference (Student), BOAC (Student))
12.ทุนสนับสนุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา (Postgraduate Studentship), PGS)
13.ทุนสนับสนุนการทําปัญหาพิเศษ (ระดับปริญญาตรี) (Special Problem
Supporting Fund, SPSF)
14.การร่วมวิจัยแบบทวิภาคี ( Bilateral Research Cooperation, BRC)
15.นโยบาย โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัยปริญญาเอกขาออก(Outbound
Research Student Exchange Scholarship ,ORSE)
16.โครงการทุนวิจัยร่วม สกว.-วท.มก. TRF-ScKURF
17.นโยบายทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา (จากค่าธรรมเนียมการศึกษา)( Graduate
Tuition Research Fund , GTRF)
18.นโยบายงบประมาณสมทบสนับสนุนการวิจัยของนิสิตในต่างประเทศ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-ScKU Matching Budget)
19.นโยบายบุคลากรแนวทางพิเศษ (Special Track Staff ,STS)

2551
3 ราย
-

ปีการศึกษา
2552
3 ราย
-

2553
3 ราย
-

14 ราย
-

21 ราย
20 ราย

20 ราย
20 ราย

-

23 ราย
108 ราย

37 ราย
212 ราย

17 ราย
-

13 ราย
-

7 ราย
-

14 ราย
-

10 ราย
-

1 ราย
11 ราย

-

-

1 ราย

-

6 ราย

5 ราย

ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน
คณะวิทยาศาสตร์สร้างความเข้มแข็ง และความสามารถ ในการวิจัย ซึ่งต้องใช้เวลาในการดําเนินการ
โดยพิจารณาจากผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูล ISI ย้อนหลัง 11 ปี (2553-2543)
พ.ศ.
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
2546
2545
2544
2543
หมายเหตุ

Corr aut.
59
34
33
35
20
*
*
*
*
*
*

First aut.
10
3
7
2
*
*
*
*
*
*

Co aut.
47
36
33
28
21
*
*
*
*
*
*

รวม
116
73
73
65
41
44
23
~25
~15
~12
~11

1) ข้อมูลจากสูจิบัตรงานวันสถาปนาคณะ 9 มีนาคม 2554-2544
2) * ข้อมูลไม่ชัดเจน
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เป้าหมมายการดําเนินงานในอนาคต
เราจะทํ
ทําอะไรตอไป
ไ
รายการ อัจฉริยะขามคื
ม น
“ค
คุณทําดีแลว แตยังดีไม
ไ พอ”
โฆษณา
า กระทิงแด
ดง
“เปาหมา
าย มีไวพุงชน”
ช
หากเรายังดีไมพอ
แตเขาจับเราไปเทียบกัน

ใจจึงทอไมอยากแขงขั
ง น
เพียงเพื่อจัดชั้นแลวโพนทะนา
โ

หากเราไมคิ
คด
ิ จะสู
แตเราตองไมรับสิ
บ ่งนั้น

ชาวโลก
กจะรูวาเราต่ําชั้น
จึงตองช
ชวยกันผลักดันตอไป

ง  top สาม
ม
หากเราตองอยู
แมจะยากเย็
จ
นเพี
พียงใด

ของสยา
ามประเทศจง
งได
หากใจสู
สูไซรทําไดแน
นนอน

ผู้นาํ เสสนอผลงาน : ดร.สุรพล ภััทราคร คณบบดีคณะวิทยาศาสตร์
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กระบวนการผลิตบัณฑิตคุณภาพ
โดย คณะเกษตร
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทพันธกิจของหน่วยงาน
1. ความเป็นมา/หลักการ
การเกษตรเป็นศาสตร์ของแผ่นดิน เป็นรากฐานการประกอบอาชีพของคนไทยมาแต่โบราณ แต่มักถูก
มองจากสั ง คมว่ า เป็ น อาชี พ สํ า หรั บ ผู้ ด้ อ ยโอกาส และต่ํ า ต้ อ ย เนื่ อ งจากเป็ น อาชี พ ที่ ทํ า งานหนั ก ผู้ ที่ ทํ า
การเกษตรมักมีฐานะไม่ดีเป็นหนี้ ดังนั้นการศึกษาทางด้านการเกษตรจึงถูกมองว่าเป็นการศึกษาของผู้ที่ด้อย
โอกาสด้วย สําหรับระดับอุดมศึกษานั้น นักเรียนมัธยมมักเลือกเรียนทางด้านเกษตรเป็นลําดับท้ายๆ แม้ว่า
บางส่วนอาจมีใจรักที่จะเรียน หรือมีพื้นฐานครอบครัวที่ทําการเกษตรอยู่แล้ว ก็มักจะไม่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้ปกครอง เนื่องจากผู้ปกครองมีเจตคติด้านการเกษตรในทางลบ หรือผู้ปกครองอาจไม่ต้องการให้บุตร
หลานลําบาก
นักเรียนมัธยมที่เข้ามาเรียนทางด้านการเกษตร จึงไม่ได้เลือกเรียนด้วยความชอบ หรือความรักใน
อาชีพ เพียงแต่เลือกเพื่อให้ได้เรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ผลการวิจัยสถาบันของคณะเกษตร ในปี 2551 ที่
สะท้อนจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน พบว่า คุณภาพของบัณฑิต ขาดความรู้เฉพาะทาง ขาดทักษะ
การประยุกต์ทางวิชาการ มีความสนใจการเกษตรน้อย ส่วนภาครัฐ พบว่า ถ้ามีงานอื่นที่ดีกว่า ก็จะลาออกไป
ทํางานอื่น บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มักเป็นคนขี้ใจน้อยถูกตําหนิไม่ได้ ขาดความอดทน
และไม่ยึดติดกับองค์กร
จากปัญหาดังกล่าว คณะเกษตรจึงมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาบัณฑิตเป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตร
คุณภาพ ตามลักษณะของบัณฑิตในความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต ผ่านกระบวนการดําเนินงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่กระบวนการได้มาซึ่งผู้เรียน โดยการเพิ่มจํานวน
ผู้ส นใจเข้ า ศึ ก ษา การเปลี่ ย นแปลงทั ศ นคติ ด้ า นการเกษตร การเรี ย นรู้ กั น ระหว่ า งผู้ ป กครอง นิ สิ ต และ
คณาจารย์ ซึ่งเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยผลักดันให้ได้นิสิตที่ดี เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตบัณฑิตคุณภาพ ประกอบ
กับสร้างกลไกพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่ โดยอาจารย์อาวุโสเป็นพี่เลี้ยง ในการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
ดํารงอยู่คู่กับองค์กรต่อไป
คณะเกษตรกําหนดกระบวนการได้มาซึ่งผู้เรียนด้วยแผนเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การแนะนํา
ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนมัธยมทั่วประเทศรู้จักคณะเกษตร บอกกล่าวความสําคัญของอาชีพเกษตร เพื่อ
ค้นหานักเรียนที่สนใจเรียนเกษตร มีกิจกรรม Open House เพื่อให้นักเรียนมัธยมรู้จักคณะเกษตรมากขึ้น มี
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การเปิดรับนิสิตโควตาตรงนิสิตไทยหัวใจเกษตร ซึ่งทําให้ยกระดับคุณภาพผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษา ซึ่ง
พบว่า คะแนนสอบเข้าคณะเกษตร Admission สูงเป็นลําดับต้นๆ ของสาขาเกษตรทั่วประเทศ
เมื่อได้ผู้เรี ยนที่ ดี คณะเกษตรได้ กําหนดกระบวนการพั ฒนาคุ ณภาพนิ สิ ต มีการปรั บหลั กสูต รให้
ทั น สมั ย เน้ น การฝึ ก งาน ให้ นิ สิ ต รู้ เ รี ย น รู้ เ รี ย น รู้ เ ล่ น รู้ คิ ด ด้ า นวิ ช าการอย่ า งสร้ า งสรรค์ และให้ นิ สิ ต
ตั้งเป้าหมายการประกอบอาชีพ เพื่อวางแผนการเรียนให้สอดคล้อง อีกทั้งพัฒนาด้านภาษา และแลกเปลี่ยน
นิสิตกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐเชค ออสเตรีย นิวซีแลนด์
ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ประกอบกับเสริมสร้างกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กีฬา
สุขภาพ คุณธรรม จริยธรรม และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และ
ได้มาซึ่งบัณฑิตคุณภาพ
1.1 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยกําหนดเป็นแผนงานและดําเนินงานตามแผนงาน ดังนี้
1.1.1 การเพิ่มจํานวนผู้สนใจเข้าศึกษา การเปลี่ยนทัศนคติด้านการเกษตร และการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างผู้ปกครอง นิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา และคณาจารย์ โดยการจัดโครงการ ดังนี้
1) การประชาสัมพันธ์หลักสูตร เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักเรียน ผู้ปกครอง และครูแนะแนว ดังนี้
- ส่งข้อมูลการเข้าศึกษา ไปยังโรงเรียนเครือข่ายไม่น้อยกว่า 1,000 โรงเรียนทั่วประเทศ
- กิจกรรม Open house เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทุนการศึกษา และข้อมูลการเข้าศึกษา
- ประชาสั มพั นธ์หลักสูตรสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านสื่อต่างๆ หลากหลายช่องทาง เช่น
รายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์
2) กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตรอนาคต (Agri Bio Science Camp) เพื่อให้เยาวชน ระดับ
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 จากทั่วประเทศ ที่มีความสนใจกิจกรรมทางด้านการเกษตร และมุ่งมั่นที่ศึกษาต่อ
ทางการเกษตร ได้ พั ฒ นางานทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ กษตรในอนาคต สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับองค์ความรู้ทางการเกษตร ซึ่งคณะเกษตรมุ่งหวังในการคัดเลือกนักเรียนที่
สนใจศึกษา และมีศักยภาพเข้าเรียนในคณะเกษตรด้วย
3) การค้นหาสุดสุดยอดเด็กไทยหัวใจเกษตร My Little Farm โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ทั่ว ประเทศ 90 โรงเรี ยน เสนอโครงงานการเกษตร บนหลัก เศรษฐศาสตร์ และปฏิ บั ติก ารจริ ง ในฟาร์ ม
ระยะเวลา 60 วั น บนพื้น ที่ 1 ไร่ ผ่ า นรายการโทรทัศ น์ รูป แบบเรีย ลลิตี้ โ ชว์ เพื่ อสร้ า งเด็ ก ไทยให้ส นใจ
การเกษตร และเรียนรู้การทําการเกษตรแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “คิดจริง ทําจริง บนพื้นที่จริง และ
ได้ผลจริง” ทําให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาสาขาการเกษตร
4) การคัดเลือกนิสิตโควตาตรงในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยม
สอบตรง เพื่อให้ได้นักเรียนมัธยมที่มีความสนใจ มีศักยภาพ และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนในคณะเกษตร
5) การพัฒนาขีดความสามารถ “รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด” เพื่อให้นิสิตมีการคิดอย่างมีหลักการและ
เหตุผล มีการวางแผนการเรียน ตั้งเป้าหมายของตนเอง และเตรียมความพร้อมก่อนเรียนและทํากิจกรรมใน
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มหาวิทยาลัย รวมทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตในการเป็นผู้นํา คุณภาพด้านวิชาการและวุฒิภาวะทาง
สังคม อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและคณาจารย์ด้วย
6) การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ : สานสายใยผู้ปกครองและคณาจารย์ เพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองทราบ
และเข้าใจเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา กฎระเบียบ ข้อบังคับ ข้อพึงปฏิบัติในการศึกษาและการ
ดําเนินชีวิตตั้งแต่เข้าศึกษา อีกทั้ง เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง กับคณาจารย์
7) ผู้บริหารพบนิสิต 4 ชั้นปี เพื่อชี้แจงข้อมูลที่จําเป็นต่อการศึกษาของนิสิต สร้างความเข้าใจใน
ระบบการศึ ก ษา วิ ธี ก ารศึ ก ษาในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และให้ นิ สิ ต ได้ ต ระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า และประโยชน์ ข อง
การศึกษา กระตุ้นให้นิสิตเกิดการไขว่หาความรู้และใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ สามารถพัฒนาเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพในอนาคต
1.1.2 การพัฒนาคุณภาพนิสิต
1) การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้นิสิตมีผลการเรียนที่ดีขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรมสอนเสริม
หรือติวให้กับนิสิตในรายวิชาเคมี คณิตศาสตร์ โดยรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง รวมถึงเพิ่มพูนความรู้ทักษะการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย
2) การศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร เพื่อให้นิสิตได้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทางด้าน
การเกษตรเพื่อนําความรู้ที่ได้มาเสริมทักษะในการเรียนรู้ในชั้นเรียนและนําความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการ
ประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพในอนาคต เปิดโลกทัศน์ของนิสิตให้กว้างขึ้น
3) การฝึกงานเบื้องต้นนิสิตคณะเกษตร เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกษตรที่จะทําให้
นิสิตมีความเข้าใจศาสตร์เกษตร และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้ ทําให้นิสิตได้มีโอกาสสัมผัสกับการปฏิบัติงาน
จริงในภาคสนาม โดยศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ สถานีวิจัยปากช่อง สถานีวิจัยทับกวาง องค์การ
ส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้
4) โครงการพั ฒ นาทั ก ษะเพื่ อ เป็ น ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ เกษตร โดยร่ ว มมื อ กั บ สมาคมนิ สิ ต เก่ า
คณะเกษตร ทําให้นิสิตได้รับประสบการณ์ตรงผ่านกระบวนการสหกรณ์การเกษตร
5) โครงการเตรียมความพร้อมสําหรับบัณฑิตคณะเกษตร (ปัจฉิมนิเทศ) เพื่อเตรียมความพร้อมใน
การสมัครงานให้นิสิตก่อนจบการศึกษา และสร้างวิสัยทัศน์ในการทํางาน การอยู่ร่วมในสังคมและมุมมองต่างๆ
ให้กับนิสิตและคณาจารย์ และความภาคภูมิใจในสถาบัน
1.1.3 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และกลไกการพัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่
1) การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ โดยให้ความรู้ หลักการ แนวทาง
และเทคนิคในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี และให้ข้อมูลที่อาจารย์ที่ปรึกษาควรทราบ รวมถึงกระตุ้นให้
อาจารย์ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของอาจารย์
ที่ปรึกษา
2) ระบบอาจารย์พี่เลี้ยง โดยอาจารย์อาวุโสเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับอาจารย์ใหม่ อาจารย์พี่เลี้ยงร่วม
กํากับดูแลและให้คําปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ในการทํางานแก่อาจารย์ใหม่
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1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
แผนการดําเนินงาน

เดือน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1. การเพิ่มผู้สนใจเข้า
ศึกษา และการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติ
การเรียนรู้กันระหว่าง
9 9 9 9 9
ผู้ปกครอง นิสติ และ
คณาจารย์
1) การประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
2) กิจกรรมค่าย
9 9 9
นักวิทยาศาสตร์เกษตร
(Agri Bio Science
Camp)
3) โครงการเด็กไทย
หัวใจเกษตร
4) โครงการนิสิตไทย
9 9
หัวใจเกษตร
5) โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถ
รู้เรียน รู้เล่น รูค้ ิด
6) โครงการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่คณะเกษตร :
สานสายใยผู้ปกครอง
และคณาจารย์
7) ผู้บริหารพบนิสิต 4
ชั้นปี
2. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นิสิต
9 9
1) โครงการเพิ่มพูน
ความรู้ทางวิชาการ
2) โครงการฝึกงาน
9
เบื้องต้น

9 9 9

9

9

9

9

9

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9
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เดือน
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
3) โครงการศึกษาดูงาน
9 9 9
9 9 9
4) โครงการพัฒนา
9 9
ความรู้และทักษะทาง
วิชาชีพ
5) โครงการเตรียม
9
ความพร้อมสําหรับ
บัณฑิตคณะเกษตร
(ปัจฉิมนิเทศ)
3. ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา และกลไกการ
พัฒนาอาจารย์รุ่นใหม่
9
1) โครงการการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษามือ
อาชีพ
2) โครงการจากรุ่นพี่สู่ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
รุ่นน้อง เตรียมตัวให้
พร้อมสู่การเป็นนักวิจัย
มืออาชีพ
แผนการดําเนินงาน

2. ปัจจัยนําเข้า (Input)
ผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
ที่

โครงการ

นักเรียน
มัธยม

1
2
3
4
5
6
7
8
9

โครงการเลือกแนวทางวางอนาคต
โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตรอนาคต
โครงการเด็กไทยหัวใจเกษตร
โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร
โครงการ 1 นาทีกับวิทยุ มก.
โครงการปฐมนิเทศ
โครงการผู้บริหารพบนิสิต
โครงการเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะทาง

1,000
40
300
700
-

นิสิต
100
300
250
30
70

ผู้

ครูแนะ อาจารย์ที่

ปกครอง แนว
20
100
-

งบ

30
-

ปรึกษา
70
-

คณาจารย์

ประมาณ
(บาท)

10
15
30
35
30
-

100,000
10,0000
50,000
5,000
22,500
70,000
45,000
30,000
100,000
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ผู้เข้าร่วมโครงการ (คน)
ที่

โครงการ

นักเรียน
มัธยม

วิชาชีพ
10 โครงการศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร
11 โครงการการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ
12 โครงการจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เตรียมตัวให้
พร้อมสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ
รวม

นิสิต

ผู้

งบ

ครูแนะ อาจารย์ที่

ปกครอง แนว

ปรึกษา

คณาจารย์

ประมาณ
(บาท)

-

200
-

-

-

100

10
-

200,000
50,000

-

-

-

-

-

40

3,000

2,040

950

120

170

775,500

ค่าเฉลี่ย

30
170
3,480
222.84 บาท/คน

3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยผ่านการดําเนินงานร่วมกันทั้งระดับผู้บริหาร ผู้
ปฏิบัติการทางวิชาการ รวมถึงส่วนสนับสนุนทางวิชาการ
3.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow)

ผู้เรียนที่ดี
• นักเรียนมัธยม

Process
• การประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

Input

• ผู้สมัคร นิสิตไทยฯ
• คะแนน Admission
สูง

การพัฒนา
คุณภาพนิสิต
ที่ดี

Output

1) กระบวนการได้มาซึ่งผู้เรียน
• นิสิตชัน้ ปีที่ 1

Input

Process
• กระบวนการ
พัฒนาคุณภาพ
นิสิต

บัณฑิต
คุณภาพ

• ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 4.15
• ภาวะการได้งานทํา 84.72%
ทํางานตรงสาขา 75.00%

Output
2) กระบวนการพัฒนาคุณภาพนิสติ
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P

A

C

C

Plan

Do

Check

การวางแผนรับนิสิต

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
รร.มัธยม

จํานวนผู้สมัคร
ในโครงการนิสิตไทย
หัวใจเกษตร

การวางแผนเพิ่มผู้สนใจ

Open House

ระดับคะแนน
Admission

Open House
Agri-Bio Science Camp
My Little Farm

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
วิทยุ โทรทัศน์ และสิ่งพิมพ์

My Little Farm

Do

Check

Action

รูเรียน รูเลน รูค ดิ

ประเมินผลโครงการ

เพิ่มโครงการใหม่

เสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ

เชิงปริมาณ :
จํานวนผู้ร่วมโครงการ

ปรับเป้าหมายโครงการ

เชิงคุณภาพ :
ความพึงพอใจผู้ร่วม
โครงการ

ปรับเปลี่ยนวิธีดําเนิน
โครงการ

Do
กิจกรรมวิชาการ

การจัดติววิชาพืน้ ฐานของนิสิตชั้นปีที่ 1, การฝึกงานนิสิต, ศึกษาดูงานเกษตร

กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ
ประเพณีร่วมระหว่างกลุ่ม นิสิตาสาขาเกษตรศาสตร์ (กีฬา 4 จอบแห่งชาติ)

กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ค่ายอาสาพัฒนาเพนียด, ช่วยเหลือภัยน้าํ ท่วม, ชวนน้องปลูกข้าว

กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรมการฟังบรรยายธรรมในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
การไหว้ครู

Action
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
รร.มัธยม

ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตร
Agri-bio Science Camp

การวางแผนประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

การวางแผน
กิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 5 ด้าน

D

D

A

Plan

P

ศิษย์เกษตรกร

ปฐมนิเทศ, ปัจฉิมนิเทศ
ยกเลิกโครงการ

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้นํานิสิต
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4. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สาํ คัญ
คณะเกษตรมี เ จตนารมณ์ อั น มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามเพี ย บพร้ อ มทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม และความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการ คณะเกษตรได้ พั ฒ นากระบวนการได้ ม าซึ่ ง ผู้ เ รี ย น และ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพนิสิตให้สอดคล้องกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเริ่มต้นจากการ
วางแผน การดําเนินการ การตรวจสอบ และการนําไปปฏิบัติ สําหรับกระบวนการได้มาซึ่งผู้เรียนอันเป็นต้น
ทางแห่งความสําเร็จที่จะผลิตบัณฑิตคุณภาพออกมารับใช้สังคม จําต้องมีกระบวนการที่ทําให้ได้มาซึ่งผู้เรียน
(นักเรียนมัธยม) ที่มีคุณภาพ มีเจตคติ มีความมุ่งมั่น และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อมุมมองของการทําการเกษตร
ในอนาคต ผลการดําเนินโครงการที่สําคัญสําหรับกระบวนการได้มาซึ่งผู้เรียนที่คณะเกษตรได้ดําเนินการได้แก่
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร (Agri Bio Science Camp) กิจกรรมเด็กไทย
หัวใจเกษตร (My little Farm) และนิสิตไทยหัวใจเกษตร ส่งผลให้ได้มีนักเรียนมัธยมสมัครเข้ารับการ
คัดเลือ กเป็นนิสิตคณะเกษตรเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงได้นัก เรีย นมัธ ยมที่มีคะแนนเฉลี่ย Admission สูงเมื่อ
เปรียบเทียบกับสาขาเกษตรและสาขาใกล้เคียงในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อเปรียบเทียบกับสาขา
เกษตรศาสตร์กับมหาวิทยาลัยอื่น
คะแนนสูงสุด-ต่ําสุด Admission ป 2554 สาขาเกษตรศาสตรและสาขาใกลเคียง
University
Kasetsart

Kasetsart

Faculty
FOA

Curriculum
Agricultural Science
Pest Management
Agricultural Chemistry
Home Economics
Food and Nutrition
Tropical Agriculture (Int’l)
Forestry Forestry
Agro-Industry Food Science
Fisheries Fisheries
Science Botany
Genetics
Biology

max
18,865.0
15,325.0
18,277.5
17,882.0
18,671.0
16,255.0
18,655.0
19,992.5
18,782.5
17,962.0
19,782.0
17,645.0

min
15,349.0
13,298.0
15,058.0
15,612.5
16,249.0
9,475.6
15,652.0
16,452.5
14,770.0
14,720.0
14,578.0
16,412.0

คะแนนสูงสุด-ต่ําสุด Admission ปี 2554 สาขาเกษตรศาสตร์
University
Kasetsart

Faculty
FOA

Kasetsart

FOA-KPS

Khonkaen
Chiangmai
Suranaree
Mahidol
Maejoe

Curriculum
Agricultural Science
Pest Management
Agricultural Chemistry
Home Economics
Food and Nutrition
Tropical Agriculture (Int’l)
Agriculture
Mechatronics
Biotechnology
Animal Science
Agriculture
Agriculture
Agriculture (Plant Production)
Agriculture (Animal Production)
Agricultural Science
Agronomy
Horticulture

max
18,865.0
15,325.0
18,277.5
17,882.0
18,671.0
16,255.0
17,455.0
14,895.9
16,575.0
17,430.0
17,007.5
17,362.5
15,142.5
16,409.1
14,958.1
15,061.0
14,254.6

min
15,349.0
13,298.0
15,058.0
15,612.5
16,249.0
9,475.6
11,527.0
12,154.8
14,027.5
14,857.0
13,059.2
14,146.4
11,103.2
8,356.1
12,002.1
11,841.2
10,683.0
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เมื่อได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพเข้ามาเป็นนิสิตคณะเกษตร คณะเกษตรมีกระบวนการพัฒนาคุณภาพนิสิต
โดยได้ดําเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่น การพัฒนาขีดความสามารถ รู้เรียน รู้เล่น รู้คิด การปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่คณะเกษตร : สานสายใยผู้ปกครองและคณาจารย์ การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ การศึกษาดูงาน
ทางด้านการเกษตร การเตรียมความพร้อมสําหรับบัณฑิตคณะเกษตร การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา กิจกรรมรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อให้บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญทําให้การได้งานทําของบัณฑิตคณะเกษตรเพิ่ม
สูงขึ้น
5. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
ผลลั พธ์ที่ได้ จากการดําเนินกระบวนการได้ม าซึ่ งผู้เรียนส่งผลให้คณะเกษตรได้นักเรียนมัธยมที่มี
ศักยภาพในการเรียน มีความมุ่งมั่นในวิชาชีพเกษตร และมีความตั้งใจที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตรอย่าง
แท้จริง เมื่อนักเรียนเหล่านั้นได้เข้าศึกษาในคณะเกษตรแล้ว จะเป็นนิสิตที่มีความภาคภูมิใจในคณะที่ตนเรียน
อยู่ มีความรักในการเรียน ประกอบกับกิจกรรมที่ใส่ในกระบวนการพัฒนาคุณภาพนิสิต ทําให้นิสิตรู้เรียน รู้เล่น
รู้คิด มีทักษะในการดําเนินชีวิต และมีกระบวนการคิดที่ถูกต้อง ทําให้ผลการเรียนดี สําเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลา 4 ปี และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าหมาย 2553

ผลลัพธ์ 2553

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมาย (+/-)

ลักษณะแนวโน้ม
(+/-)

6. ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี

1
2

จํานวนผู้สมัครโควตาตรง
คะแนนสอบ Admission

500
-

610
18,865

+
+

3

การได้งานทําของบัณฑิต

84.72%

+

4

การได้งานทําตรงตามสาขา

75.00%

-

62.20%

77.27%

75.00%

+

5

ได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์

80
%
75
%
90
%

2551
2552
2553
184
1002
610
5,788.90 5,991.65 18,865
(57.88%) (59.92%) (62.88%)
63.57% 71.53% 84.72%

95.56%

+

90.24%

92.69%

95.56%

+

ผลงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

+
+
+

เมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ในปี พ.ศ.2551-2553 พบว่า คะแนนสอบ admission การได้งานทําของ
บัณฑิต การได้งานทําตรงสาขา และการได้รับเงินเดือนตามเกณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สําหรับผู้สมัครโควตาตรงมี
เพิ่มทวีคูณจากปี 2551-2552 อย่างไรก็ตามแม้ว่าการได้มาซึ่งผู้เรียนได้ดําเนินการตามกระบวนการเดิม แต่ใน
ปี 2553 จํานวนผู้สมัครโควตาตรงลดลง เนื่องจากเกิดอุทกภัยต่อเนื่องหลายจังหวัด ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนธันวาคม ซึ่งตรงกับช่วงเวลาการรับสมัครและสอบคัดเลือก ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง แต่จํานวน
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ผู้สมัครเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ สําหรับ ปี 2554 คณะเกษตรวางแผนให้ได้ผู้สมัครตามเป้าหมาย
เช่นเดิม
7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
กระบวนการได้ มาซึ่ งผู้ เรี ยนที่ มีคุณ ภาพ และกระบวนการพัฒนาคุ ณภาพนิ สิ ต เป็ นบัณ ฑิตอันพึ ง
ประสงค์ ถือเป็นพันธกิจหลักของคณะเกษตร ทรัพยากรต่างๆ ที่คณะเกษตรได้ใช้ในสองกระบวนการนี้ ผ่าน
12 โครงการ งบประมาณในการดําเนินงาน 222 บาทต่อคน เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า อย่างไรก็ตาม ด้วยเงิน
งบประมาณเพี ย งอย่ า งเดี ย วไม่ ส ามารถนํ า มาซึ่ ง ผู้ เ รี ย นที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามมุ่ ง มั่ น มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ภาค
การเกษตร และบั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาอย่ า งมี คุ ณ ภาพดี ต รงตามความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต จะต้ อ ง
ประกอบด้วยกระบวนการจัดการ และการดําเนินงานตามวงล้อคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้คณะเกษตร
ยังคงภาพลักษณ์ของความเป็นเลิศในทางวิชาการเกษตร และการยอมรับของสังคมในระดับแนวหน้าของ
ประเทศไว้ได้
8. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
คณะเกษตรนําผลประเมินการดําเนินงานมาปรับปรุงแผนการดําเนินงาน เพื่อกํ าหนดโครงการ/
กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติที่ดีในปีต่อไป โดยที่ผ่านมามีการดําเนินงานพัฒนาปรับปรุงเป็นรูปธรรมโดยการ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้คณะเกษตร ที่นิสิตสามารถใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอืน่ (ถ้ามี) -ไม่ม-ี
10. บ่งชีค้ วามเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
10.1 กระบวนการได้มาซึ่งผู้เรียนคุณภาพดี ผ่านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
นักเรียนมัธยมและผู้ปกครองสนใจและเห็นความสําคัญของการเกษตร และการพัฒนาชาติโดยการเกษตร
10.2 กระบวนการพัฒนาคุณภาพนิสิต ผ่านการเพิ่มทักษะทางด้านวิชาการ กีฬา/สุขภาพ การบําเพ็ญ
ประโยชน์/รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรม และส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมให้กับนิสิต โดยมี
การดําเนินงานตามวงล้อคุณภาพ
11. การตั้งเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
คณะเกษตร มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ให้มีความสํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี โดยมี
การใช้กระบวนการพัฒนาคุ ณภาพนิ สิต ขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้ม แข็งทางวิชาการ
คุณธรรม โดยมุ่งหวังให้บัณฑิตได้งานทําร้อยละ 100 หรือศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น ทําให้เกิดการ
ยอมรับจากสาธารณชน ผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งความสามารถของบัณฑิตจะการันตีบัณฑิตจากคณะเกษตร มีคุณภาพ
เพียบพร้อมในทุกด้าน เก่ง ดี และสามารถทํางานคุณภาพได้
ผู้นาํ เสนอผลงาน : ผศ.ดร.พนามาศ ตรีวรรณกุล
รองคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะเกษตร
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องค์ประกอบที่ 4 สนับสนุนด้านการวิจัย
โดย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
รางวัลดี ประเภทพันธกิจของหน่วยงาน
หลักการและเหตุผล
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มีการวิจัยและพัฒนาด้าน
ผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (เน้นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร) ซึ่งมีภารกิจเกี่ยวกับผลิตผล
งานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาประเทศ ตลอดจนการสร้างสิทธิ
ประโยชน์ทางด้านงานวิจัยสู่มหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายผลผลิตเป็นผลงานวิจัยจาก 3 ฝ่าย คือฝ่าย
เทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ และฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ
รวมถึงการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายงานวิจัยและวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย และมีศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดการยอมรับในผลงานวิจัย/วิชาการของ
สถาบันฯ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการ นโยบาย สาธารณะและพาณิชย์ รวมถึงการสร้าง
ฐานข้อมูลเพื่อให้บริการงานวิจัย เป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิชาการ และงานวิจัยที่ทันสมัย และ
มีประโยชน์ต่อสังคม และการให้บริการงานวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้บริการฝึกอบรม
สัมมนา เผยแพร่ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ผลการดําเนินงานของสถาบันสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ตามภารกิจหลักด้านงานวิจัยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีและงานบริการวิชาการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สถาบันมีศักยภาพในการสร้างงานวิจัยและเผยแพร่
ผลงาน วิจัยระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สถาบันผลิตผลเกษตรฯ จึงได้
กําหนดและดําเนินการตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยและ
บริการวิชาการ เพื่อให้การพัฒนาด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการของสถาบันฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นในอนาคตต่อไป
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ได้มีการระดมสมองจาก
บุคลากรภายในสถาบันฯ ในการวิเคราะห์สถานภาพและทิศทางในอนาคตของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ โดยการ
ทํา SWOT analysis ซึ่งมีการบุคลากรเป็นแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อประเมินโอกาส สิ่งคุกคาม จุดแข็ง และจุดอ่อน
ของสถาบัน แล้วนํามาให้คะแนน เพื่อเลือกในแต่ละประเด็น และนําผลการวิเคราะห์ SWOT มากําหนดกล
ยุทธ์และทิศทางในอนาคตของสถาบันฯ โดยใช้ TOWS matrix
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้นําผลการกําหนดกลยุทธ์และทิศทางในอนาคตของสถาบันฯ มาจัดทําแผน
ปฏิบัติราชการประจําปี และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ตามลําดับ โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหาร และมีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการลงไปสู่ระดับฝ่าย
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ระดับหน่
ห วยปฏิบัติการ และระดดับบุคคลต่อไป
ไ ซึ่งบุคลากกรแต่ละคนมีมีการจัดทําแบบบมอบหมายงาน (Job
Assignnment) และดดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้ในแบบบมอบหมายงานนั้น โดยกําาหนดให้มีการรรายงานผล
การดําเนิ
า นงานตามมแผนปฏิบัติราชการทุ
ร
ก 2 เดือน เพื่อรวบรวมผลก
ร
ารดําเนินงานนดังกล่าวรายยงานให้กับ
สํานักงานคณะกรรม
ง
มการพัฒนาการปฏิบัติราชการมหาวิทยาาลัยเกษตรศาาสตร์ (ก.พ.ร. มก.) โดยสถาาบันผลิตผล
เกษตรรฯ มีการจัดทําแบบฟอร์
า
มในการรายงานนผลการดําเนินงานตามคํ
น
ารับรองปฏิบัติรราชการ และการประกัน
คุณภาพเพื่อเป็นการรสะดวกในกาารรวบรวมข้อมูมลดังกล่าวให้ห้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งสถาบัน
สถาบั นผลิลิ ต ผลเกษตร ฯ มีก ารวิเ ครราะห์ แ ละปรระเมิ น ผลการรดํ า เนิ น งานตตามแผนปฏิบับติ ร าชการ
ประจําปี
า ระดับฝ่าย และรวบรวมเพื่อจัดทําสรุ
ส ปผลการดําเนินงานของสสถาบันเสนอผูผู้บริหารของสสถาบัน เพื่อ
นํามาจัจัดทําเป็นแผนนพัฒนาปรับปรุ
ป งการดําเนินงานในภารกิ
น
จต่
จ างๆ ของสถาบันต่อไป
ภาพทีที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ท
และแผนปฏิบัติราชการ
า

แผนกาารดําเนินงานนตามภารกิจหลั
ห ก
มีการกําหนดเป้
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ต
ห าหมายยและกลุม่ เป้าหมายไว้
ห
อย่างชัดเจนและสออดคล้องกับ
แผนงาานตามภารกิจหลั
จ กที่สถาบันผลิ
น ตผลเกษตตรฯ กําหนดไไว้ ดังนี้
1. แผนวิจยและพั
ยั
ฒนาวิชาการ มีเป้าหมายดั
า
งนี้
- ผลิตผลงานวิ
ต
จัยและพั
แ ฒนาที่มีมีคุณภาพเป็นที
น ่ยอมรับทั้งในระดั
ง
บประะเทศและนานนาประเทศ
ตลอดจจนการสร้างสิสทธิประโยชน์ทางด้
ท านงานวิวิจัยสู่มหาวิทยาลั
ย ย
- สร้ า งความร่ ว มมืมื อ และเครื อ ข่ข า ยงานวิ จั ยและวิ
ย
ช าการรกั บ หน่ ว ยงาานต่ า งๆ ทั้ งภายในและ
ภ
ภายนออกมหาวิทยาลลัย
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- เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อให้เกิดการยอมรับในผลงานวิจัย/วิชาการของสถาบันฯ และสามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงวิชาการ นโยบาย สาธารณะและพาณิชย์
- สร้างฐานข้อมูลเพื่อให้บริการงานวิจัย เป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิชาการ และ
งานวิจัยที่ทันสมัย และมีประโยชน์ต่อสังคม
2. แผนงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี มีเป้าหมายดังนี้
- ให้ บริ ก ารฝึก อบรม สั ม มนา เผยแพร่ค วามรู้ และถ่า ยทอดเทคโนโลยี ท างด้ า นเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร
ปัจจัยนําเข้า (Input)
ตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในระหว่างปีการศึกษา 2551-2553 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ได้รับงบ
ประมาณแผ่ น ดิน ในส่วนของงบบุ ค ลากรเพิ่ ม ขึ้น เล็ กน้ อ ยขึ้ น อยู่กับจํ านวนบุค ลากรในแต่ ล ะปี ในขณะที่
งบดําเนินการและงบทุน (ครุภัณฑ์) มีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยมีพื้นที่ใช้สอย 11,560 ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่
อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 1-9 และ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 7-8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตารางที่ 1 ปัจจัยนําเข้า (Input) ของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ในปีการศึกษา 2551-2553
ปีการศึกษา
2551
2552
2553
งบประมาณแผ่นดิน (บาท)
9,572,208
11,374,652
11,636,956
- งบบุคลากร
- งบดําเนินการ
3,921,600
3,921,600
2,824,500
- งบลงทุน (ครุภณ
ั ฑ์)
576,000
690,000
0
รวม
14,069,808
15,986,252
14,461,456
บุคลากรประจํา
- ปริญญาเอก
8
9
12
19
- ปริญญาโท
17
20
- ปริญญาตรี
9
10
10
รวม
34
39
41
พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.)
11,560
11,560
11,560
ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
(1) ภารกิจการวิจัยและพัฒนา
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีผลการดําเนินการดังแสดงในตารางที่ 2 สถาบันผลิตผล
เกษตรฯได้รับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยในแต่ละปีเป็นจํานวนมากทั้งได้รับจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสถาบันผลิตผล
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เกษตรฯ ส่วนหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนต่างๆ เช่น
ศู น ย์ วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ ก ารเกษตรนานาชาติ แ ห่ ง ประเทศญี่ ปุ่ น (JIRCAS) มู ล นิ ธิ โ ทเรเพื่ อ การส่ ง เสริ ม
วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) บริษัทSAIKA และกระทรวงเกษตร ประเทศญี่ปุ่น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และนักวิจัยประจําของสถาบันมีศักยภาพในการหาทุน
ทําวิจัย และงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้รับทุนทําวิจัยจํานวน 21 คนจากนักวิจัย
(ปริญญาโทและปริญญาเอก) ทั้งหมด 31 คน
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติจํานวน 25 ผลงาน และมีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จํานวน
34 ผลงาน ต่อนักวิจัยประจํา 31 คน
ตารางที่ 2 ผลการดําเนินงานตามภารกิจการวิจัยและพัฒนาของสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ประจําปีการศึกษา
2553
ผลการดําเนินงาน
จํานวน
จํานวนโครงการวิจัย (โครงการ)
(42)
- แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย
22
- แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย
20
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย (บาท)
(13,490,875)
- เงินสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย
6,320,000
- เงินสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย
7,170,875
จํานวนบุคลากรที่ได้รับทุนวิจัย (คน)
(21)
- จากภายในมหาวิทยาลัย
9
- จากภายนอกมหาวิทยาลัย
12
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ / หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ (คน)
(26)
- การประชุมวิชาการระดับชาติ
21
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
5
จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ (เรื่อง)
(25)
- การประชุมวิชาการระดับชาติ
2
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
11
- วารสารวิชาการระดับชาติ
8
- วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4
จํานวนผลงานสร้างสรรค์ทเี่ ผยแพร่ (เรื่อง)
(34)
-เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance)
1
ระดับสถาบันหรือจังหวัด
- เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance)
27
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ผลการดําเนินงาน
ระดับชาติ
- เผยแพร่ในการจัดนิทรรศการ (Exhibition) หรือการจัดการแสดง (Performance)
ระดับนานาชาติ (ทั้งในและนอกประเทศ)
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มกี ารยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
(เรื่อง)
- สิทธิบัตร ได้แก่
1.สูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารเลีย้ งเชื้อกลุ่มฟังไจผลสําเร็จรูปจากสารสกัดข้าว
กล้อง
2. แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ
- อนุสิทธิบัตร ได้แก่
1. การใช้ยางเหลืองจากผลมังคุดแทนสารปฏิชีวนะในการทําลายเชื้อแบคทีเรียแกรม
บวกและแกรมลบ
2. สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสดิบจากยีสต์
Candida guilliermondii TISTR 5844 คําขอรับอนุสิทธิบัตร หมายเลข 1003001075
วันที่ 19 ตุลาคม 2553
จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล
1. ใบประกาศนียบัตรบทความวิจัยดีเด่นจากสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน : การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อนิ ฟราเรดตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลใน
มังคุดด้วยเครื่องคัดระบบสายพาน (เรื่อง)
2. รางวัลประเภทบุคคล – ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 กลุ่ม 1 และ กลุม่ 2 (คน) ได้แก่ ดร.รังสิมา ชลคุป
ดร.ศุมาพร เกษมสําราญ และ ดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

จํานวน
6
(4)
2

2

(4)
1

3

(2) ภารกิจการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในปีการศึกษา 2553 สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีผลการดําเนินการดังแสดงในตารางที่ 3 สถาบัน
ผลิตผลเกษตรฯ มีจํานวนโครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติเป็นจํานวนมาก จากนักวิจัยประจํา 31
คน มีจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 43 โครงการ ซึ่งผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานตามภารกิจการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีของสถาบัน
ผลิตผลเกษตรฯ ประจําปีการศึกษา 2553
ผลการดําเนินงาน
จํานวน
จํานวนโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (โครงการ)
43
งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ (บาท)
34,116,220
จํานวนผู้รับบริการ (คน)
116
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ค่าเฉลี่ย)
4.11
จํานวนบุคลากรประจําที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอก
8
มหาวิทยาลัย เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (คน)
(3) ภารกิจการสนับสนุนการเรียนการสอน
บุคลากรวิจัยของสถาบันฯ ได้ดําเนินภารกิจสนับสนุนการการเรียนการสอนในลักษณะต่างๆ ทั้งเป็น
ผู้สอนรายวิชาต่างๆ, ควบคุมฝึกงานนิสิตให้มีความสามารถ เป็นที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ โครงการหรืองานวิจัย
และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตทางการวิจัยสูง โดยได้รับเชิญจากหน่วยงานทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Asian Institute Technology (AIT)
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- โรงเรียนพิชญศึกษา อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
1. การจดสิทธิบตั รของงานวิจยั ตั้งแต่ปี 2544 - 2548
จากการดําเนินงานตามภารกิจงานวิจัยของสถาบัน ซึ่งทําให้สถาบันได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่
1.1 อนุสิทธิบัตร จํานวน 5 เรื่อง
1)
2)
3)
4)

การทําไข่เค็มโซเดียมต่ําโดยการพอกด้วยเยื่อยกระดาษจากเส้นใยธรรมชาติ (ปี 2544)
การทําขนมจีนจากแป้งข้าวเจ้า โดยการผสมแป้งบุก (ปี 2544)
การทําปาท๋องโก๋จากแป้งผสมสําเร็จรูป (ปี 2545)
กรรมวิธีการผลิตเยื่ออินทรีย์ฟอกขาวจากไม้ยูคาลิปตัสและเยื่ออินทรีย์ที่ได้จากกรรมวิธีนี้ (ปี
2548)
5) เครื่องขูดใยสัปปะรด (ปี 2548)
1.2 สิทธิบัตร จํานวน 1 เรื่อง
1) การทําปาท๋องโก๋กึ่งสําเร็จรูปแบบทอดครึ่งทางแช่แข็ง (ปี 2547)
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1.3 ในปีการศึกษา 2553 สถาบันฯ มีการยื่นขอจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร ดังนี้
การยื่นขอจดสิทธิบัตร จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) สูตรและกรรมวิธีการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อกลุ่มฟังไจผลสําเร็จรูปจากสารสกัดข้าวกล้อง
2) แผ่นป้องกันเชื้อราจากสารธรรมชาติ
การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร จํานวน 2 เรื่อง ได้แก่
1) การใช้ยางเหลืองจากผลมังคุดแทนสารปฏิชีวนะในการทําลายเชื้อแบคทีเรียแกรมบวกและแกรมลบ
2) สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมเอนไซม์อินูลิเนสและอินเวอร์เทสดิบจากยีสต์ Candida
guilliermondii TISTR 5844 คําขอรับอนุสิทธิบัตร หมายเลข 1003001075 วันที่ 19 ตุลาคม 2553
2. การได้รับรางวัล
1) ปีการศึกษา ปี2551 ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ 1 รางวัล คือ ภาคโปสเตอร์ เรื่อง Multivariate
Analysis of Methyl Ester in biodiesel production process from palm oil NIRS ที่ประเทศญี่ปุ่น
2) ปีการศึกษา 2552 ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการระดับชาติ ได้แก่ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ประจําปี 2553 จากสภาวิจัยแห่งชาติ ชื่อผลงาน : ตํารับอาหารไก่สมุนไพรขมิ้นชันสําหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส
ในไก่
3) ปีการศึกษา 2553 ได้รับ
- ใบประกาศนียบัตรบทความวิจัยดีเด่น จากสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ชื่อ
ผลงาน : การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดตรวจสอบเนื้อแก้วและ ยางไหลในมังคุดด้วยเครื่องคัดระบบ
สายพาน
- รางวัลประเภทบุคคล – ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จํานวน 3 คน จาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553 กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2
- รางวัลสําหรับหน่วยงาน จากรางวัลประเภทบุคคล – ผู้สร้างผลงานวิจัย ตีพิมพ์ฯ กลุ่ม 1
และ กลุ่ม 2
นโยบาย/แนวปฏิบัติที่สนับสนุนงานวิจัย
1. การประชุมร่วมกันของบุคลากร
สถาบันฯ กําหนดนโยบายด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว
และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และเป็ น การเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการระดมความคิ ด เห็ น
ข้อเสนอแนะในการบริหาร และเป็นกลไกในการกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานภายในทุกระดับ เช่น
1) ประชุมสัมมนาประจําปีเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์งานวิจัย (KM)
3) ประชุ ม ร่วมกันเป็นทีมงาน ระหว่างผู้บริหาร นักวิจัยและ/หรือที่ปรึกษา เพื่อจัดทํ าข้ อเสนอ
โครงการวิจัยต่อแหล่งทุนวิจัยภายนอก ภาคเอกชน และต่างประเทศ
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2. กอองทุนพัฒนาสสถาบัน
สถาบั น ผลิลิ ต ผลเกษตรรฯ มี ก องทุ นเพื
น ่ อ สนั บ สนนุ น ในการผลิลิ ต ผลงานวิ จจัั ย สู่ สั ง คมแลละกิ จ กรรม
สาธารรณประโยชน์น์ ตลอดจนส่ งเสริ ม และพัพั ฒ นาบุ ค ลากกรของสถาบัั น ผลิ ต ผลเกษษตรฯ เพื่ อ เป็ป็ น การเพิ่ ม
สวัสดิการให้
ก กับบุคลากร และสนนับสนุนทุนในนการนําเสนออผลงานทางวิวิชาการ รวมททั้งการยกย่องบุ
ง คลากรที่
สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับสถถาบันฯเพื่อสนันับสนุนและส่งเสริ
ง มการถ่ายทอดผลงานวิ
ย
วิจัยสู่สาธารณ
ณะ
3. การรส่งเสริมและสสร้างขวัญกําลังใจบุคลากร
สถาบันผลิตผลเกษตรฯฯ สนับสนุนกาารรักษาบุคลาากรที่มีศักยภภาพ โดยมีมมีีการส่งเสริมและยกย่อง
บ
บัติงานที
ง ่มีผลงานนดีเด่น ทั้งตัวบุ
ว คคล หน่วยงาน
ย ตลอดจจนการปฏิบัตติิงานของคณะกรรมการ
สําหรับการปฏิ
คณะทํทํางานต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินงาานให้เกิดประโโยชน์ต่อการพพัฒนาสถาบัน โดยมีการประกาศเกียรติติคุณยกย่อง
และ/หหรือพิจารณารรางวัลตอบแททน
4. โคครงการนักวิจัจยั พี่เลี้ยง
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ
ต
น ายทอดดองค์ความรู้และประสบกา
แ
ารณ์ จากนักวิ
ก จัยอาวุโส
มีนโยบายด้านการถ่
ไปสู่นักวิ
ก จัยรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการส่ส่งเสริมและสนนับสนุนให้นักวิจัยที่มีศักยภภาพในการทําวิจัยได้มีโอกาาสในการรับ
ทุนวิจัยและสามารถ
ย
ถตีพิมพ์เผยแแพร่ผลงานวิจัจัยได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็
อ นการเสริมมสร้างความสัสัมพันธ์และ
ความเข้าใจอันดี ทําให้
า เกิดการถ่ายทอดประสบ
า
บการณ์ ตลอดจนเป็นการรรักษาไว้ซึ่งคววามมีเอกลักษณ์
ษ และการ
มีภาพลลักษณ์อันดีของบุ
อ คลากร
ตารางทที่ 4 ขั้นตอนกการปฏิบัติเพือถ่
อ่ ายทอดองคค์ความรู้และปประสบการณ์จากนั
จ กวิจัยอาาวุโสไปสู่นักวิจัจยรุ่นใหม่
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5. การใช้ทรัพยากรวิจัยร่วมกัน
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ และ/หรือครุภัณฑ์ร่วมกัน เช่น การ
ใช้เครื่องมือในอาคารปฏิบัติการโรงงานต้นแบบ
6. การจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ www.kapi.ku@ac.th และฐานข้อมูล
งานวิจัยด้านการพัฒนาผลิตผลเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (http://pikul.lib.ku.ac.th/kapi/)

เป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
1. การสร้างผลงานวิจัย โดยเน้นงานวิจัยด้านพลังงานทดแทนและพืชพลังงาน และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
มูลค่าเพิ่มจากชีวมวลทางการเกษตร และกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของบุคลากรวิจัย
• นักวิจัยระดับปริญญาเอก ( >3 ปี) ผู้ชํานาญการ และผู้เชี่ยวชาญ
- เสนอขอแหล่งทุนภายนอกมก.
1,000,000 บาท
• นักวิจัยระดับปริญญาเอก (จบใหม่) และปริญญาโท ( >3 ปี)
- เสนอขอแหล่งทุนภายใน และ/หรือภายนอกมก.

500,000 บาท

• ปริญญาโท ( < 3 ปี)
- เสนอขอแหล่งทุนภายใน มก.

250,000 บาท

2. การเสนอและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
• นักวิจัยระดับปริญญาเอก ( >3 ปี) ผู้ชํานาญการ และผู้เชี่ยวชาญ
- ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ
1
- ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1
• นักวิจัยระดับปริญญาเอก (จบใหม่) และปริญญาโท ( >3 ปี)
- ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่

1

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

54

หรือ ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ
• ปริญญาโท ( < 3 ปี)
- ผลงานนําเสนอในการประชุมวิชาการ

1

เรื่อง

1

เรื่อง

3. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มีศูนย์
เชี่ยวชาญ 3 ศูนย์ ได้แก่
• ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน
• ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
• ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทําลาย
โดยกําหนดให้มีการดําเนินโครงการวิจัยบูรณาการร่วมกันของนักวิจัยในสถาบันฯ ภายใต้ศูนย์ความ
เป็นเลิศและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังกล่าว อย่างน้อย 3 โครงการต่อปี และได้รับงบประมาณอุดหนุนวิจัย
และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างน้อย 3 ล้านบาทต่อปี
4. การสร้างรายได้ให้มีความสม่ําเสมอ
• การให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในลักษณะโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อเพิ่มรายได้
ของสถาบันฯ อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี
• การทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์งานวิจัย โดยการจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยอย่างน้อยปีละ 150,000 บาท

ผู้นาํ เสนอผลงาน : ดร.ปฐมา จาตกานนท์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
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เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ด้วย eBook ด้านการเกษตร
โดย สํานักหอสมุด
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
โดย ศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ และ
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มาของปัญหา
หนังสือด้านการเกษตร เป็นหนังสือที่จัดหาและรวบรวมให้ครบถ้วนค่อนข้างยาก เนื่องจากหนังสือ
ด้านการเกษตรเป็นหนังสือที่ไม่ค่อยมีวางจําหน่ายทั่วไป และส่วนใหญ่ถูกจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่โดยหน่วยงาน
หรือจัดพิมพ์เพื่อจําหน่ายเป็นการเฉพาะกิจ เมื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวหมดลง มักจะไม่มีการจัดพิมพ์เพิ่ม
จึงทําให้ยากต่อการติดตาม องค์ความรู้ที่อยู่ในหนังสือจํานวนมากสูญหายไปพร้อมกับการเสื่อมสภาพของ
สิ่งพิมพ์ตามกาลเวลาที่ผ่านไป การเข้าถึงหรือค้นหาและใช้บริการหนังสือในรูปของสิ่งพิมพ์จะมีข้อจํากัดหลาย
อย่าง เช่น ต้องเดินทางไปยังแหล่งจัดเก็บหนังสือซึ่งเสียเวลาและเสียค่าเดินทาง หรือการไม่พบหนังสือที่
ต้อ งการบนชั้ น หนัง สื อถู ก ยื ม ไปแล้ ว หรือ ยั งไม่ มาคื นตามกําหนด หนังสื อสูญ หายหรือชํ า รุด มีก ารจํากั ด
ระยะเวลาในการยืมใช้ เป็นต้น ข้อจํากัดดังกล่าวจึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงองค์ความรู้ของผู้ใช้บริการ
การให้บริการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่งความ
ต้องการความรู้ของผู้ใช้บริการ ทั้งที่เป็น อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักเรียน เกษตรกร หรือผู้ประกอบการ ต่างมี
ความต้องการที่สอดคล้องกันคือ ต้องการบริการความรู้ที่เข้าถึงได้โดยสะดวก มีความถูกต้องและทันสมัย และ
ต้องการความรู้ที่มีความสมบูรณ์ในรูปเอกสารฉบับเต็ม ไม่ใช่เฉพาะรายการบรรณานุกรม หรือบทคัดย่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาทสําคัญในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะได้รับความ
นิยมมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นสื่อความรู้ที่มีความสมบูรณ์ในตัว มีต้นทุนการผลิตต่ํา ใช้เวลาในการ
ผลิตสั้นและสามารถเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ได้รวดเร็ว โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเป็นเครื่องมือ การพัฒนาหนังสือด้านการเกษตรให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นแนวทางหนึ่งใน
การอนุรักษ์องค์ความรู้และเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการศึกษา การวิจัย ส่งเสริมการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศให้เกิดความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเก็บรักษาองค์ความรู้ด้านการเกษตรมิให้สูญ
หาย ทั้งยังให้บริการในรูปแบบที่ทันสมัย ใช้งานได้สะดวก สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ช่วยลด
ขั้นตอน ลดข้อจํากัด และแก้ปัญหาการให้บริการความรู้ที่อยู่ในรูปสิ่งพิมพ์
สํานักหอสมุด โดยศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาเกษตรศาสตร์ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของหนังสือ
ด้ า นการเกษตร จึ ง ได้ จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ด้ า นการเกษตร เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการดําเนินงานร่วมกับสํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
หน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย รวมทั้งหน่วยงานและเจ้าของผลงานที่ยินดีเผยแพร่
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ผลงานเพื่อให้เป็นคลังความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ของโครงการลูกพระดาบส มูลนิธิพระดาบสในพระ
บรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนในสาขาวิชาเกษตร รวมทั้งเกษตรกร และ
ผู้สนใจทั่วไป และเป็นการอนุรักษ์องค์ความรู้ที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานของ
การเกษตรไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อพัฒนาหนังสื ออิ เล็ กทรอนิกส์ ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง เผยแพร่ ความรู้ผ่า น
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
2. เพื่อสร้างฐานความรู้สนับสนุนการเรียน การสอน ในสาขาการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง ใน
โครงการพระดาบส และสถาบันการศึกษาต่างๆ
3. เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการพัฒนาหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
แผนและผลการดําเนินงาน
แผนและผลการดําเนินงานในการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
• ระยะที่ 1 ดําเนินการในปี 2552 ศึกษาและพัฒนาต้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ทดสอบการให้บริการ จํานวน 9 เล่ม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2552
• ระยะที่ 2 ดําเนินการในปี 2553 ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และนําออกให้บริการ จํานวน
รวม 99 เล่ม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
• ระยะที่ 3 ดําเนินการในปี 2554 ผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงระบบการ
ให้บริการจํานวน 900 เล่ม รวมเป็น 999 เล่ม เปิดให้บริการในเดือน ธันวาคม 2554
• ระยะที่ 4 ดําเนินการต่อเนื่องไปทุกปี เพื่อรวบรวมหนังสือด้านการเกษตรของประเทศและ
ผลิตให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ บริการอย่างต่อเนื่อง
การลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน
กระบวนการในการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะมี ค วามแตกต่ า งจาก
กระบวนการดํ า เนิ น งานเพื่ อ ให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ ที่ เ ป็ น ฉบั บ พิ ม พ์ ห ลายประการ โดยการให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์สามารถลดขั้นตอนและกระบวนงานได้หลายขั้นตอน ดังนี้
ตารางแสดงการเปรียบเทียบกระบวนงานการจัดเตรียมและการให้บริการ
หนังสือด้านการเกษตรฉบับพิมพ์ และ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนและกระบวนการ
ทํางาน
การจัดซื้อ/จัดหา

การให้บริการหนังสือฉบับพิมพ์

การให้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
จัดซื้อ จัดเตรียมเอกสาร การเบิกจ่าย ตรวจ ติดต่อขอลิขสิทธิ์การเผยแพร่
รับ การดําเนินการทางการเงิน และพัสดุ
และขอสําเนาต้นฉบับ
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ขั้นตอนและกระบวนการ
ทํางาน
การลงทะเบียนและบันทึก
ข้อมูล
การวิเคราะห์เลขหมู่
เตรียมตัวเล่ม

จัดชั้นหนังสือและขยายชั้น
ตรวจชั้นหนังสือ
ทําความสะอาดหนังสือ
บริการ ยืม-คืน
ค่าปรับ
ติดตามทวงหนังสือ
สํารวจหนังสือ

จัดหาหนังสือทดแทน
ซ่อมหนังสือ
การรักษาความปลอดภัย

การให้บริการหนังสือฉบับพิมพ์
ลงทะเบียนและบันทึกข้อมูล
วิเคราะห์เลขหมู่
ห่อปก ติดสันหนังสือ ติดบัตรยืม
ประทับตรา

ขนย้ายหนังสือขึ้นชั้น จัดเรียงหนังสือ
ตามลําดับอักษร ขยายชั้น เมื่อมีหนังสือเพิ่ม
ตรวจสอบการเรียงหนังสือ
ปัดฝุ่น เช็ดหนังสือและชั้นวาง
ยืม และรับคืนหนังสือ
รับชําระค่าปรับ ออกใบเสร็จ ตรวจนับเงิน
ตรวจสอบและส่งเงินเขาคลัง
ทวงหนังสือ ทางจดหมาย อีเมล์
ปิดชั้น สํารวจหนังสือสูญหาย

การให้บริการหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์
บันทึกข้อมูลเพื่อการสืบค้น
แบ่งหมวดหมู่ในระบบบริการ
จัดเตรียมไฟล์ ตรวจความถูก
ต้อง และแปลงเป็นไฟล์
eBook นําเข้าระบบ ออก
ให้บริการได้ทนั ที
-

ตรวจสอบสภาพเครื่องแม่ข่าย
และระบบบริการ บํารุงรักษา
อุปกรณ์
จัดซื้อ/ขอสําเนา หนังสือที่เสื่อมสภาพ หรือ สูญหาย
เข้าปกใหม่ ซ่อมสัน/ติดสันใหม่ซ่อมตัวเล่มที่ ชํารุด
ติดแถบแม่เหล็ก และ RFID ป้องกันหนังสือ ติดตั้งระบบรักษาความ
สูญหาย ติดตั้งประตูตรวจจับหนังสือหาย ปลอดภัยของเครื่องแม่ข่าย
และมีเจ้าหน้าที่ตรวจหนังสือที่ไม่ผ่านการ
ยืม

การลดปัญหาการทํางานและการให้บริการ
การพัฒนาหนังสือด้านการเกษตรของประเทศไทยให้อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแนวทางหนึ่งใน
แก้ปัญหาการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการใช้บริการหนังสือด้าน
การเกษตรของผู้ใช้บริการ ดังนี้
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ปัญหาการใช้บริการเดิม
หนั ง สื อ บางเล่ ม หาในห้ อ งสมุ ด ไม่ ไ ด้ หรื อ มี แ ต่ ง ด
ให้ บ ริ ก าร เช่ น หนั ง สื อ เก่ า หรื อ หนั ง สื อ หายาก
เพราะหนังสือหมดสภาพ
เสียเวลาเดินทางมาห้องสมุด และต้องใช้ตามเวลา
เปิด-ปิด บริการ
ไม่ได้ใช้หนังสือที่ต้องการในทันที เพราะหนังสือมีคน
อื่นยืมไป ต้องจองใช้ ครบกําหนดบางทีก็ไม่มาคืน
ค้นหนังสือในระบบเจอ บอกว่าอยู่บนชั้น แต่ไปหา
แล้วไม่พบ
ยืมหนั งสื อไป แต่ มาคืนตามกํ าหนดไม่ ได้ ต้องเสีย
ค่าปรับ
ยืมหนังสือไป แล้วทําหาย หรือทําหนังสือเสียหาย
ต้องชดใช้
หนังสือบางเล่มตัวเล็ก อ่านไม่สะดวก
ไม่มีหรือไม่สะดวกในการใช้อินเตอร์เน็ต

บริการใหม่ (บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์)
สามารถให้ บ ริ ก ารหนั ง สื อ ที่ ห ยุ ด การจั ด พิ ม พ์ ไ ปแล้ ว
รวมทั้งหนั งสื อหายาก และหนั งสื อด้ านการเกษตรที่
เป็นองค์ความรู้ของประเทศไทย ที่ไม่สามารถหาซื้อได้
ใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผู้ใช้หลายคนสามารถเปิดหนังสือเล่มเดียวพร้อมกันได้
โดยไม่ต้องจองและไม่ต้องรอยืมหนังสือ
พบทุกเล่มที่มีปรากฏในระบบ ค้นหาง่าย
ไม่มีค่าปรับ อ่านนานแค่ไหนก็ได้
หนังสือไม่เสียหายหรือสูญหาย เนื่องจากเก็บรักษาไว้
ในเครื่องแม่ข่ายซึ่งมีระบบสํารองข้อมูลป้องกันการสูญ
หาย
อ่านหนังสือได้เสมือนหนึ่งอ่านจากหนังสือจริง ขยาย
ภาพและอักษรได้ตามต้องการ
อ่านหนังสือแบบออฟไลน์ได้จากแผ่น DVD หรือสื่อ
อื่นๆ

การลดระยะเวลาการใช้บริการ
จากการทดสอบนับเวลาการสืบค้นข้อมูลจนถึงการเข้าถึงตัวเล่มหนังสือทั้งหมดจํานวน 99 เล่ม โดย
พิจารณาจากระยะเวลาในการค้นหาและเข้าถึงหนังสือ เปรียบเทียบระหว่างการใช้บริการผ่านระบบบริการ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร กับ การใช้บริการผ่านระบบบริการปกติของห้องสมุดโดยสืบค้นข้อมูล
ผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติและไปหาหนังสือบนชั้นหนังสือ พบว่าระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาและการเข้าถึง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉลี่ย 0.21 นาที ในขณะที่ระยะเวลาที่ใช้ในการค้นหาและการเข้าถึงหนังสือตาม
ระบบปกติ โดยเฉลี่ย 4.27 นาที ความเร็วในการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จึงมีค่าเฉลี่ยเร็วกว่าการเข้าถึง
หนังสือตามระบบปกติ ถึง 20 เท่า นอกจากนี้ ยังได้ข้อสรุปว่า ในการสืบค้นหนังสือจํานวน 99 เล่ม ผ่านระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ค้นหนังสือพบเพียง 70 เล่ม สืบค้นไม่พบ
จํานวน 29 เล่ม ซึ่งหมายความว่า หนังสือจํานวน 29 เล่ม ไม่มีในสํานักหอสมุดหรือห้องสมุดเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากต้องการใช้หนังสือดังกล่าว จะต้องไปทําการสืบค้นผ่านระบบห้องสมุดของ
สถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่นๆ และหากพบก็จะต้องทําการยืมระหว่างห้องสมุด หรือขอถ่ายเอกสารระหว่าง
ห้องสมุด ซึ่งใช้เวลาโดยเฉลี่ย 2 ถึง 4 สัปดาห์
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เมื่อเปรียบเทียบโอกาสในการพบหนังสือระหว่างการใช้บริการผ่านระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ด้านการเกษตร กับการใช้บริการผ่านระบบบริการปกติของห้องสมุด พบว่า โอกาสในการพบหนังสือในระบบ
บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีเท่ากับ 100 เปอร์เซ็นต์ คือพบหนังสือทุกเล่มในระบบและเปิดอ่านได้ทันที
ในขณะที่การสืบค้นและหาหนังสือจากบนชั้นหนังสือตามระบบปกติ แม้ว่าจะค้นข้อมูลในระบบพบ แต่ก็ไม่พบ
หนังสือบนชั้นหรือไม่สามารถเข้าถึงหนังสือตามที่ต้องการ เป็นจํานวน 42 เล่ม หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของ
จํานวนหนังสือทั้งหมดที่สืบค้นได้
จากการทดสอบและตรวจนับเวลาในการเข้าถึงหนังสือระหว่างระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
และระบบบริ ก ารหนั ง สื อ ตามปกติ ข องห้ อ งสมุ ด สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ระบบบริ ก ารหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
สามารถให้บริการที่รวดเร็วกว่า และมีโอกาสพบหนังสือทุกเล่มตามรายการ มากกว่าระบบปกติ
การลดภาระภาคประชาชน
การให้บริการหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดภาระของผู้ใช้บริการได้หลายประการ ดังนี้
1. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปห้องสมุด
2. ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปค้นหาและยืมหนังสือ
3. ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการ
4. ไม่ต้องทําการจองหนังสือ
5. ประหยัดเวลาในการค้นหาและเข้าถึงหนังสือ
6. ไม่ต้องยืม-คืนหนังสือ
7. ใช้งานง่าย ไม่จํากัดครั้งหรือระยะเวลาในการใช้
8. ไม่จํากัดสถานที่ในการใช้บริการ
การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงงาน
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร ดําเนินการอยู่บนพื้นฐานความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยทําการสํารวจความต้องการ และประเมินผลการให้บริการเป็นระยะ ทั้งการประเมินผลจาก
ผู้ใช้บริการทั่วไป และผูใ้ ช้ที่เข้ารับการอบรมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนําผลมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบให้สอดคล้องดับความต้องการของผู้ใช้บริการ ดังตัวอย่างการปรับปรุง ต่อไปนี้
1. การผลิต eBook 9 เล่ม ในปีที่ 1 (พ.ศ.2552)
• แสดง full text เป็นไฟล์ PDF
• แสดงชื่อหนังสือเป็นรายชื่อตามตัวอักษร
2. พัฒนาปรับปรุงการผลิต eBook 99 เล่ม ในปีที่ 2 (พ.ศ.2553)
• แสดง full text เป็นหนังสือเสมือนจริง พลิกหน้าไปมาได้เป็น flipping book
• แสดงชื่อหนังสือบนชั้นหนังสือเสมือนจริง เลือกหยิบ eBook ได้จากชั้นเสมือน
3. พัฒนาปรับปรุงการผลิต eBook 999 เล่ม ในปีที่ 3 (พ.ศ.2554)
• แสดงหนังสือได้ตามหมวด เช่น หมวดพืช สัตว์ ประมง ป่าไม้ เศรษฐกิจพอเพียงฯลฯ
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• สืบค้นหนังสือ ได้หลากหลายรูปแบบ
• ขยายภาพและอักษรได้ชัดเจนขึ้น ปรับระดับการย่อขยายได้ตามต้องการ
เอกลักษณ์ของผลงาน
1. เป็นต้นแบบระบบบริการ eBook ด้านการเกษตร ระบบแรกของประเทศไทย
2. เป็นคลังหนังสือด้านการเกษตรของประเทศไทย และเป็นแหล่งอนุรักษ์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
การเกษตรของประเทศ
3. เป็นศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตร ที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ไม่จํากัดเวลาและสถานที่ใน
การให้บริการ
4. เป็ น งานความร่ ว มมื อ ของเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการเกษตรที่ เ ข้ ม แข็ ง ภายใต้ เ ครื อ ข่ า ย
สารสนเทศเกษตรไทย จํานวน 18 หน่วยงาน รวมทั้งสถาบันการศึกษาด้านการเกษตร และสํานักพิมพ์ที่
เกี่ยวข้อง
5. ความมีส่วนร่วมของผู้ดําเนินงาน ทั้งผู้ที่เป็นคณะทํางาน อาสาสมัคร ผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ให้ทุนสนับสนุน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และมูลนิธิสวิตา
6. การใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม โดยได้ทําการขอลิขสิทธิ์จากเจ้าของผลงานเพื่อการ
เผยแพร่เป็นสาธารณประโยชน์ และมีการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
7. มีการส่งเสริมการกระจายความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปฏิบัติงาน โดยสํานักหอสมุด ได้
จั ด การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ด้ า นเทคโนโลยี เทคนิ ค การผลิ ต หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และการจั ด รายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากรในเครือข่ายสารสนเทศเกษตรไทย
8. มีการขยายผลการพัฒนาบริการความรู้สู่ห้องสมุดอื่นๆ และสู่การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขา
อื่นๆ โดยขยายผลสู่โครงการส่งเสริมการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี ผ่านเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน 7 หน่วยงาน รวมทั้งการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสาขาอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโครงการคลังความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และขยายความร่วมมือการ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สู่โครงการต่างๆและห้องสมุดเครือข่ายอื่นๆ
9. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
• การเพิ่มมูลค่าให้กับระบบบริการเดิม โดยการเชื่อมโยงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตรกับ
ระบบห้องสมุดจินดามณี ซึ่งเป็นระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส (Open source) ที่ให้บริการอยู่ใน
ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร ให้สามารถค้นหาและเปิดอ่านหนังสือได้ทันที
• ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและประหยัดทรัพยากรบุคคลในการจัดเตรียมหนังสือและการบริการ
• ประหยัดงบประมาณในการจัดซื้อและประหยัดทรัพยากรในการดําเนินการจัดเตรียมหนังสือ
• ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือ
• ลดปัญหาและข้อจํากัดเดิมของการให้บริการในรูปสิ่งพิมพ์ เช่น ข้อจํากัดเรื่องสถานที่จัดเก็บ
หนังสือ จํานวนหนังสือมีจํากัดในขณะที่ผู้ใช้บริการหลายคนต้องการใช้หนังสือเล่มเดียวกันในเวลาเดียวกัน ลด
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ปัญหาเรื่องข้อจํากัดของเวลาการเปิดบริการ ลดปัญหาเรื่องหนังสือและสิ่งพิมพ์เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ลด
ปัญหาเรื่องการหาหนังสือที่ต้องการบนชั้นหนังสือไม่พบ และลดปัญหาการสูญหายของหนังสือ
• ลดภาระภาคประชาชน ด้วยบริการที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงความรู้ได้ทันที
แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เป็นระบบการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้าน
การเกษตรระบบแรกของประเทศ ที่มีการรวบรวมองค์ความรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากหลากหลาย
แหล่งความรู้ และมีความครอบคลุมในทุกสาขาวิชาด้านการเกษตร และเป็นครั้งแรกที่หน่วยงานด้าน
การเกษตรจํานวนมากและเจ้าของผลงาน ร่วมใจกันรวบรวมภูมิปัญญาและสร้างคลังความรู้ด้านการเกษตร
ให้กับประเทศ เพื่อให้เป็นฐานความรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาการผลิตด้านการเกษตร โดยคลัง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น จะได้ใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนกาเรียน การสอน ของมูลนิธิพระดาบส ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งการเรียน การสอน และการวิจัยในสาขาวิชาเกษตรของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้ง
ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป การสร้างฐานความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ จึงเป็นบทบาทของหน่วยงานภาครัฐที่ควรจะให้ความสําคัญ และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการสั่งสม
ความรู้อย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน เพื่อเป็นฐานความรู้ให้ประเทศสามารถพัฒนาไปได้ในยุคเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ คลังหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร จะเป็นทั้งคลังความรู้เพื่อการศึกษา และเป็นทั้งแหล่ง
อนุรักษ์องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่มีการสร้างและสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยาวนานของการเกษตร
ไทย ให้คงอยู่เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต จึงควรมุ่งเน้นถึงการขยายผลและการสร้างมูลค่าเพิ่ม ทั้ง
ในด้ า นเนื้ อ หาและการนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ การพั ฒ นาหนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ การสร้ า งฐานความรู้ ใ น
ระดับประเทศ มีแนวทางโดยสรุป ดังนี้
1. ขยายขอบเขตเนื้อหาความรู้ด้านการเกษตร โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ในทุกองค์กร
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเจ้าของผลงาน ในการให้สิทธิเผยแพร่ความรู้และร่วมกันจัดทําหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้
มีปริมาณมากขึ้น และมีเนื้อหาที่หลากหลาย ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น
2. ขยายฐานความรู้สู่สาขาอื่น นอกเหนือจากสาขาเกษตร โดยการเผยแพร่แนวคิด และถ่ายทอด
ความรู้/ประสบการณ์ในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานที่สนใจ นําไปขยายฐานการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในสาขาอื่นๆ
3. สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดเตรียมฐานความรู้เพื่ อ
รองรับการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้มีเนื้อหาความรู้ของ
ประเทศไทยให้บริการเยาวชนและคนไทย ผ่านระบบการบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในลักษณะออนไลน์
และออฟไลน์ โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ภาษาไทยที่เป็นฐานความรู้ของคนไทย ซึ่งยากที่จะจัดหาหรือ
จัดซื้อได้จากที่ใดในโลก นอกเหนือจากหนังสือและแหล่งความรู้จากต่างประเทศ ที่สามารถหาได้หรือซื้อได้ถ้ามี
งบประมาณเพียงพอ
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4. พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เนื่องจากเป็น
แหล่งความรู้ที่เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก และไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบแหล่งการ
ให้บริการ
6. ให้ความรู้และทําความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ รวมถึงเรื่องของสิทธิในการเผยแพร่ความรู้ ให้เจ้าของ
ผลงานได้รับทราบ เพื่อการสร้างเจตนคติอันดี ในการให้สิทธิเผยแพร่ผลงานสู่สังคม
7. ความสนับสนุนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นฐานความรู้ของประเทศไทย โดยขอ
ความสนับสนุนในระดับนโยบาย ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ ให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาฐานความรู้ภูมิปัญญาไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการเกษตร
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านการเกษตร เป็นการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง
ความรู้ได้ทันที ด้วยการให้บริการใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. ให้ บ ริ ก ารในรู ป แบบดี วี ดี สํ า หรั บ ประชาชนที่ เ ข้ า ไม่ ถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ ไม่ ส ะดวกในการใช้
อินเตอร์เน็ต
2. ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบ One Stop Service ที่เว็บไซด์
http://ag-ebook.lib.ku.ac.th
การให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดา้ นการเกษตร ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://agebook.lib.ku.ac.th

ผู้นาํ เสนอผลงาน : ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด
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การชําระเงินผ่านระบบ electronic (i-cash)
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
1. ที่มาของปัญหา
ด้วยที่ผ่านมาสํานักงานเลขานุการ จะดําเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินโดยใช้ใบเบิกถอนเงินธนาคาร
หรือการสั่งจ่ายเช็คให้แก่เจ้าหนี้ หรือ ผู้มีสิทธิ โดยการจ่ายเงินโดยใช้ใบเบิกถอนเงินธนาคารหรือเช็ค จะมีภาระ
งานแก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ ต้องไปเบิกถอนที่ธนาคาร/การสั่งจ่ายเช็คมีภาระต้องติดตามเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิให้มา
รับเงิน บางครั้งหากผู้ได้รับเช็คไม่นําไปขึ้นเงินธนาคารจนเช็คหมดอายุและต้องออกเช็คทดแทนฉบับเดิม
รวมถึงภาระงานด้านการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและภาระค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค ซึ่งคณะฯ ต้อง
จ่ายเช็ค/โอนเงินในรอบปีงบประมาณ 2553 จํานวน 573 ครั้ง (ระยะเวลา 4 เดือน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 16
มิถุนายน 2553) และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1,381 ครั้ง
อย่างไรก็ดี งานด้านการเบิก-จ่ายเงิน มีส่วนอย่างมากต่อการบริหารจัดการงานตาม 4 ภารกิจของ
คณะฯ กล่าวคือ หากระบบการเบิก-จ่ายเงินถูกต้อง รวดเร็ว จะมีส่วนส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานหลักของภาควิชา/หน่วยงาน ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงเห็นความสําคัญและความจําเป็นที่
จะต้องมีการปรับระบบการจ่ายเงินจากเดิมเป็นการโอนเงินผ่านระบบ electronic ทั้งนี้ เพื่อลดภารกิจที่ไม่
จําเป็นของหน่วยการเงิน เช่น การติดตามเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิให้มารับเงิน การลดภาระงานด้านการจัดทํางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร รวมถึงเป็นการประหยัดงบประมาณค่าธรรมเนียมการใช้เช็คและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เบิก-จ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนและมีระบบที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ภาควิชา/
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของคณะฯ
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน (ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสําคัญ ผู้มาใช้บริการ จํานวนผู้มาใช้
บริการ)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัยและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
สํานั ก งานเลขานุ ก าร เป็ น หน่ว ยงานกลางที่ มี ห น้า ที่บ ริ ก ารและสนั บสนุ น การดํ า เนิน งานตาม 4 พัน ธกิ จ
ประกอบด้วย 10 ภาควิชา 4 โรงพยาบาลสัตว์ 2 หน่วยงานชันสูตรโรคสัตว์ และ1 หน่วยงานสัตว์ทดลอง มี
หน่วยงานหลากหลายทั้งในเขตกรุงเทพฯ และภูมิภาค (อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม/อําเภอหนองโพ
จังหวัดราชบุรี/อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) โดยมีโครงสร้างองค์กรดังนี้
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โดยเฉพาะมีงานบริการรักษาสัตว์ของโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ
จํานวนมาก ประมาณ วันละ 600 ราย และจําเป็นต้องซื้อยาและเวชภัณฑ์และสารเคมี สําหรับการบริการ
รักษาสัตว์และการชันสูตรโรคสัตว์ ปีละประมาณ 80-100 ล้านบาท เพื่อมีไว้สําหรับให้บริการรักษาสัตว์และ
การชันสูตรโรคสัตว์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานผลิตบัณฑิต ซึ่งส่วนใหญ่จัดซื้อ
จากเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) และการชําระเงินค่าสินค้าและบริการโดยการจ่ายเช็คให้แก่บริษัท/ห้าง
ร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิและบุคลากร
2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม
ด้วยที่ผ่านมาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะดําเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินโดยใช้ใบเบิกถอนเงินธนาคาร
หรือการสั่งจ่ายเช็คเป็นค่าสินค้าและบริการให้แก่เจ้าหนี้ หรือ ผู้มีสิทธิรวมถึงบุคลากร ซึ่งการชําระเงินโดยใช้ใบ
เบิกถอนเงินธนาคารหรือเช็ค จะมีภาระงานแก่เจ้าหน้าที่ ได้แก่ ต้องไปเบิกถอนที่ธนาคาร/การสั่งจ่ายเช็คมี
ภาระต้องติดตามเจ้ าหนี้ หรือผู้ มี สิท ธิใ ห้ มารั บเงิ น บางครั้งหากผู้ได้รับเช็คไม่นําไปขึ้นเงินธนาคารจนเช็ค
หมดอายุและต้องออกเช็คทดแทนฉบับเดิม รวมถึงภาระงานด้านการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารและ
ภาระค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค ซึ่งคณะฯ จะต้องจ่ายเช็ค/โอนเงินในรอบปีงบประมาณ 2553 จํานวน 573 ครั้ง
(ระยะเวลา 4 เดือน) และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1,381 ครั้ง
อย่างไรก็ดี งานด้านการเบิก-จ่ายเงิน มีส่วนอย่างมากต่อการบริหารจัดการงานตาม 4 ภารกิจของ
คณะฯ กล่าวคือ หากระบบการเบิก-จ่ายเงินถูกต้อง รวดเร็ว จะมีส่วนส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานหลักของภาควิชา/หน่วยงาน ดังนั้น สํานักงานเลขานุการ จึงเห็นความสําคัญและความจําเป็นที่
จะต้องมีการปรับระบบการจ่ายเงินจากเดิมเป็นการโอนเงินผ่านระบบ electronic ทั้งนี้ เพื่อลดภารกิจที่ไม่
จําเป็นของหน่วยการเงิน เช่น การติดตามเจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิให้มารับเงิน การลดภาระงานด้านการจัดทํางบพิสูจน์
ยอดเงินฝากธนาคาร รวมถึงเป็นการประหยัดงบประมาณค่าธรรมเนียมการใช้เช็คและเพิ่มประสิทธิภาพการ
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เบิก-จ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง ลดขั้นตอนและมีระบบที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้บริษัท/ห้าง
ร้าน ที่เป็นคู่ค้าของคณะฯ รวมถึงภาควิชา/หน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของคณะฯ

ลําดับ

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม
ขั้นตอนการจ่ายเงิน โดยการโอนเงินจ่ายเช็ค (ระบบเดิม)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
ระยะเวลา/หมายเหตุ
A. เมื่อเอกสารการเบิก-จ่ายได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติแล้ว
เขียนเช็ค/ใบเบิกเงิน

1.

เจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ

2.

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

3.

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

ลงนามในเช็ค/ใบเบิกเงิน

4.

คณบดี/ผู้ปฏิบัติราชการแทน

ลงนามในเช็ค/ใบเบิกเงิน

1 – 2 วัน

5.

เจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ

แจ้งบริษัท/ห้างร้าน/
บุคลากรให้มารับเงิน/โอนเงิน

1 วัน
1. กรณีใช้ใบส่งของ ส่งเบิก
2. กรณีเบิกจ่ายให้
บุคลากรที่ขอเบิก

6.

B. เมื่อบริษัท/ห้างร้าน มารับเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ
1. จ่ายเงิน

ตรวจสอบเสนอ

ภายใน 1 วัน

1 สัปดาห์

2. แจ้งฝ่ายบัญชี
3. เก็บหลักฐาน
4. จัดทํารายงานการจ่ายเงิน
ประจําวัน/ประจําเดือน
5. จัดทําภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7.

เจ้าหน้าที่บัญชี

1. ตรวจสอบความถูกต้อง
2. บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทํารายงานบัญชีประจําวัน/เดือน

สิ้นสุด

ภายในวันที่จ่ายเงิน

ใช้เวลารวม 9-10 วัน

รวม 7 ขั้นตอน ระยะเวลา 9 – 10 วัน
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2.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม่
เป็นการชําระเงินค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ electronic (i-cash) ที่ไม่ต้องเขียนเช็คหรือใบเบิก
ถอน แต่ใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีตามเลขที่บัญชีที่ทางบริษัท/ห้างร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิและบุคลากรแจ้ง และ
ระบบจะแจ้งการชําระเงินแล้วผ่าน e-mail address ที่ทางบริษัท/ห้างร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิและบุคลากรแจ้งไว้
กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยที่เจ้าหน้าที่การเงินไม่ต้องส่งโทรสารหรือมีจดหมายแจ้งให้มารับเงิน
เนื่องจากเป็นระบบ internet ผู้บริหารที่มีอํานาจอนุมัติสามารถอนุมัติเงินได้แม้อยู่นอกสํานักงาน
และมีระบบป้องกันความเสี่ยงโดยใช้รหัสผ่านเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า token ซึ่งส่งผลให้ระบบการเบิกจ่ายและชําระเงินค่าสินค้าและบริการมีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนและประหยัดงบประมาณ

ลําดับ

แผนผังการปฏิบัติงานใหม่
ขั้นตอนการจ่ายเงิน ผ่านระบบ i-Cash Corporation (ระบบใหม่)
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติงาน
ระยะเวลา/หมายเหตุ
เมื่อเอกสารการเบิก-จ่ายได้รับอนุมัติจากผูม้ ีอํานาจอนุมัติแล้ว

1.

เจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ

2.

หัวหน้างานคลังและพัสดุ

3.

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ

4.

คณบดี/ผู้ปฏิบัติราชการแทน
เจ้าหน้าที่การเงินที่รับผิดชอบ

5.

6.

- ทํารายการจ่าย
- พิมพ์ข้อมูลที่ทํารายการจ่ายพร้อม
ลงนามผู้ทํารายการในเอกสาร
- ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารที่ทํารายการกับหลักฐาน
ที่ได้รับอนุมตั ิเบิกจ่าย
- ลงนามกํากับ
- กลั่นกรองเสนอ
อนุมัติจา่ ยในระบบ

ภายในวันทําการถัดไป
อนุมัติจา่ ยในระบบ
- พิมพ์ข้อมูลในระบบ
- เก็บแนบกับใบสําคัญเป็นหลักฐาน
- ลงทะเบียนคุมเงิน
- จัดทํารายงานการเงินประจําวัน/เดือน
- จัดทําภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ส่งให้ผู้เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

เจ้าหน้าที่บัญชี

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ
รายจ่าย
- บันทึกบัญชีที่เกีย่ วข้อง
- จัดทํารายงานบัญชีประจําวัน/ประจําเดือน

รวม 6 ขั้นตอน ระยะเวลา 2 – 3 วัน

ภายในวันที่ทาํ การ

- ทุกวันทีม่ ีการจ่ายเงิน
- ส่งฝ่ายบัญชีภายในวันที่
จ่ายเงิน
- เก็บหลักฐานการจ่ายเงิน
ของธนาคาร
ภายในวันที่จ่ายเงิน

สิ้นสุด
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3. แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ (แนวคิด วิธีการ
เทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ในการลดขั้นตอน)
แนวคิดจากปัญหาการดําเนินงาน
1) เจ้าหน้าที่ต้องไปเบิกถอนเงินที่ธนาคารกรณีจ่ายให้บุคลากร
2) เจ้าหน้าที่ต้องพิมพ์/เขียนเช็คสั่งจ่ายให้บริษัท/ห้าง/ร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ
3) หากผู้ได้รับเช็คไม่นําไปขึ้นเงินธนาคารจนเช็คหมดอายุและต้องออกเช็คทดแทนฉบับเดิม
4) ภาระงานด้านการจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารมีจํานวนมาก เนื่องจากการจ่ายเช็ค
ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 573 ครั้ง (ระยะเวลา 4 เดือน) และปีงบประมาณ 2554 จํานวน
1,381 ครั้ง ยากต่อการพิสูจน์ยอด
5) มีภาระค่าธรรมเนียมการใช้เช็ค ซึ่งในรอบปีจ่ายเช็คประมาณ ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 573 ครั้ง
และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1,381 ครั้ง
6) ใช้เวลาการแจ้งให้บริษัท/ห้าง/ร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิมารับเช็ค
7) ใช้เวลาการติดต่อประสานงานระหว่างบริษัท/ห้าง/ร้าน/เจ้าหนี้ ผู้มสี ิทธิมารับเงิน
8) สิ้นเปลืองวัสดุ เช่น กระดาษที่ใช้เพื่อการแจ้งรับเงิน
3.1 แนวทางการทํางาน
1) วางระบบการควบคุมภายใน
1) ขออนุมัติจ่าย/โอนเงินผ่านระบบ
2) ประสานกับธนาคารเพื่อติดตั้งระบบ/สอนงาน
3) เริ่มทดลองใช้ควบคู่กับระบบเดิม
4) ปรับเป็นระบบการจ่ายเงินผ่านระบบ electronics ทั้งระบบ
3.2 วิธีการลดขั้นตอน ระยะเวลา และงบประมาณ
1) จัดหาเทคโนโลยีมาช่วยปฏิบัติงาน โดยประสานกับทางธนาคารและไม่มคี ่าใช้จ่ายจากการ
ปรับเปลี่ยนระบบ
2) สามารถเพิ่มความรวดเร็วและลดระยะเวลาการให้บริการได้จํานวนมาก
3) สามารถประหยัดงบประมาณค่าธรรมเนียมและไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นใดและค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่ม
4. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
4.1 ประหยัดงบประมาณ ได้แก่
1) ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเช็ค
2) ไม่มีค่ากระดาษที่ต้องส่งโทรสารแจ้ง
3) ประหยัดค่าส่งโทรสาร/จดหมายแจ้งให้มารับเงิน
4.2 ลดภาระงานที่ไม่จําเป็น ได้แก่
1) งานพิมพ์เช็ค/เสนอลงนาม
2) ลดภาระเจ้าหน้าที่การเงินไปถอนเงินจากธนาคาร
3) ลดภาระการลงนามในเช็ค/เซ็นแฟ้มของผู้บริหาร
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4) ลดภาระงานด้านการจัดทําจดหมายติดต่อบริษัทให้มารับเช็ค
5) ลดภาระด้านการสื่อสารพูดคุยกับบริษัท/ห้างร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิระหว่างมาติดต่อขอรับเงิน
6) ลดภาระงานด้านการต้องทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารระหว่างบัญชีคณะฯ กับบัญชีธนาคาร
4.3 ลดระยะเวลา
1) ลดเวลาการติดต่อกับบริษัท/ห้างร้าน/เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิ
2) ลดเวลาเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อธนาคาร
3) ลดเวลาและขั้นตอนการจ่ายเงินจากเดิม 7 ขั้นตอน 9–10 วัน เป็น 6 ขั้นตอน 2–3 วัน
4) ผู้บริหารอยู่ไหนก็อนุมัติเงินได้ เนื่องจากเป็นระบบ internet
4.4 อื่นๆ
1) มีระบบการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้รหัสของผู้มีอํานาจอนุมัติผ่านเครื่องมือชนิดหนึ่งที่เรียกว่า token
2) เจ้าหน้าที่มีเวลาคงเหลือไปพัฒนางานด้านอื่น ๆ
5. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
1) ลดงานพิมพ์เช็ค/เสนอลงนาม ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 573 ครั้ง และปีงบประมาณ 2554
จํานวน 1,381 ครั้ง
2) ลดภาระเจ้าหน้าที่การเงินไปถอนเงินจากธนาคาร (กรณีเงินทดรองราชการ) อย่างน้อยวันละ 1
ครั้ง
3) ลดภาระการลงนามในเช็ค/เซ็นแฟ้มของผูบ้ ริหาร ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 573 ครั้ง และ
ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 1,381 ครั้ง
4) ลดภาระด้านการกระทบยอด เดือนละ 1 ครั้ง
5) ลดเวลาการติดต่อกับบริษัท/ห้างร้าน อย่างน้อยวันละประมาณ 2 ชั่วโมง
6) ลดเวลาเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อธนาคาร อย่างน้อยวันละประมาณ 2 ชั่วโมง
7) ไม่มีค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมเช็ค ประหยัดได้ ในปีงบประมาณ 2553 จํานวน 6,876 บาท และ
ปีงบประมาณ 2554 จํานวน 16,572 บาท (จํานวนเช็คต่อฉบับ x ค่าธรรมเนียมในการซื้อเช็คใบละ 12 บาท)
8) ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งโทรสารแจ้งรับเช็ค ประหยัดได้ ในปีงบประมาณ 2553 จํานวน 1,719
บาท และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 4,143 บาท (จํานวนเช็คต่อฉบับ x ค่าบริการในส่งโทรสารครัง้ ละ 3
บาท)
9) ประหยัดงบประมาณรวมค่าธรรมเนียมเช็คและค่าบริการในการส่งโทรสาร ประหยัดได้ ใน
ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 8,595บาท และปีงบประมาณ 2554 จํานวน 20,715 บาท
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6. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการประเมินความพึงพอใจในด้านการจ่ายเงินผ่านระบบ i-cash Corporation
ควรมีการแจ้งว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่เมื่อไร หรือทุกวันที่เท่าไหร่ /ควรมีการแจ้งเลขที่เอกสารที่
มีการชําระเงินเพื่อความสะดวกในการค้นหา
แนวทางแก้ไข
เมื่อมีการโอนเงินในระบบ i-cash Corporation แล้วระบบจะแจ้งการโอนเงินผ่าน e-mail address
ที่บริษัท/ห้างร้านเจ้าหนี้แจ้งไว้ และคณะฯ จะประกาศผ่าน website คณะฯ เพื่อให้บริษัทห้างร้านและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
7. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
เสนอมหาวิ ท ยาลั ยฯ พิ จ ารณาเรื่อ งระบบการเบิ กถอนเงิน สํารองจ่ า ยจากกองคลังที่ จะมีส่ วนให้
สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาในการโอนเงิน เพื่อให้คณะฯ มีอํานาจในการต่อรองในการจัดซื้อสินค้า
โดยเฉพาะยาและเวชภัณฑ์หากการจ่ายเงินได้ภายในเงื่อนไขเงินสดที่บริษัทฯ ระบุไว้ เพราะหากระบบและ
วิธีการชําระเงินค่าสินค้าและบริการมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ระบบการจัดซื้อ และการดําเนินงานหลักของ
คณะฯ มีประสิทธิภาพด้วย

ผู้นําเสนอผลงาน : นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
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การพัฒนาระบบการเบิกจ่ายยาให้กับสโมสรนิสิตและหอพักนิสิต
โดย สถานพยาบาล มก.
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
1. ที่มาของปัญหา
จากที่ผ่านมาสถานพยาบาลได้มีการให้บริการเรื่องการเบิกยาและเวชภัณฑ์ไปใช้ในสโมสรคณะและ
หอพักเพื่อช่วยลดปัญหากรณีที่นิสิตเกิดเจ็บป่วยในลักษณะที่ไม่รุนแรงและสามารถรับประทานยาบรรเทา
อาการในเบื้องต้นได้ แต่ยังพบว่าเกิดปัญหา ยาบางชนิดหมดไปจากตู้ยาส่วนกลาง หรือยาบางชนิดหมดอายุ
เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยนิสิตกลับไม่มียาใช้ นิสติ ต้องออกไปใช้บริการสถานประกอบการของเอกชนหรือของรัฐที่อยู่นอก
มหาวิทยาลัย ทําให้ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ซึ่งสถานพยาบาลได้ตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าวจึงได้ทําการปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายยาให้กับสโมสรนิสิตและหอพักนิสติ เสียใหม่ โดยมี
ขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนระบบงานเดิมและค้นหาปัญหา

Input
นิสิตต้องการ
และยา
เวชภัณฑ์ยา

Output

Process
สถานพยาบาลอนุเคราะห์ยาและเวชภัณฑ์ให้นิสิต
ดําเนินการตามขั้นตอน ใช้เวลา 3-7 วัน

นิสิตได้รับยา
และเวชภัณฑ์

ภาพ แผนผังการปฏิบัติงานเดิม
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ภาพที่ 1 แผนผังการปฏิบัติงานเดิม
ขั้นตอนที่ 2 วางแนวคิดปรับปรุงงานและวิธีการแก้ไข จากสาเหตุของปัญหาที่ค้นพบ
ปัญหา
ขั้นตอน

สาเหตุของปัญหา
1. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกยา
และเวชภัณฑ์ใช้เวลานาน 3-7
วัน
2. ไม่มแี ผนในการเบิกยาที่
แน่นอน
3. ขาดผู้รับผิดชอบและติดตาม
เรื่องการเบิกยาและเวชภัณฑ์
4. ขาดผู้มีความรู้ควบคุมดูแล
การใช้ยาอย่างปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ
หลังจากรับยาและเวชภัณฑ์จาก
สถานพยาบาลไปแล้ว ทําให้ยา
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และ
อาจมียาบางชนิดหมดอายุ

แนวคิด
1. ใช้ One Stop Service
โดยประยุกต์ใช้ QC Story
(การลําดับขั้นตอนการแก้ไข
ปัญหา) ช่วยในการ
ออกแบบกระบวนการ
เบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ใน
ลักษณะที่สะดวกรวดเร็ว มี
วิธีการทันสมัย และติดต่อ
ประสานงานได้
2. สร้างเครือข่ายนิสิต นิสิต
PHC เพื่อเป็นนิสิตดูแลเรื่อง
ยาและสุขภาพผู้ป่วย
เบื้องต้น

วิธีการแก้ไข
1. จัดระบบการเบิกยา
และเวชภัณฑ์ใหม่โดยให้
นิสิต PHC เป็นผู้เบิกผ่าน
ระบบ Online และมารับ
ยาในวันเวลาที่กําหนด
2. กําหนดวิธีการเบิกจ่าย
ยาและการควบคุมการใช้
ยาภายในสโมสรและ
หอพัก
3. อบรมให้ความรู้เรื่องยา
และการปฐมพยาบาลแก่
ตัวแทนสโมสรนิสิตและ
หอพักที่เป็นเครือข่ายของ
สถานพยาบาล รวมถึง
ช่วยในการติดต่อ
ประสานงานกับสโมสร
และหอพัก และช่วย
ติดตามงานได้
ความพึงพอใจ 1. นิสิตต้องการยาและเวชภัณฑ์ 1. จําแนกหาลักษณะบริการ 1. สโมสรและหอพักทํา
แต่ ไม่ต้องการรอการอนุมัติเรื่อง ที่สามารถเพิ่มความพึงพอใจ เรื่องเบิกยาและเวชภัณฑ์
ที่ใช้เวลานาน
โดยประยุกต์ใช้ Kano
โดยตรงกับสถานพยาบาล
2. ไม่มียาให้ใช้เมื่อเกิดเจ็บป่วย Model ลําดับความสําคัญ ในระบบ online
3. ไม่ได้รับความปลอดภัยจาก ของความต้องการต่อบริการ 2. มีนิสิต PHC ควบคุม
การใช้ยา
ปริมาณ และการใช้ยา
อย่างปลอดภัย
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการออกแบบระบบงานตามแนวคิด
ในการพัฒนาระบบงานใหม่ สิ่งที่สําคัญคือต้องทําความเข้าใจให้กับผู้ร่วมงานให้ได้รับทราบถึงแนวทาง
ในการปรับปรุงงานเสียก่อน หลังจากนั้นจึงทําการค้นหาข้อมูลและความต้องการในเรื่องการบริหารจัดการยา
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ภายในสโมสรและหอพักจากสถานที่จริง เพื่อใช้ในการออกแบบระบบงานใหม่ให้ได้ตรงต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ และนําความต้องการมาจําแนกออกเป็น 4 กลุ่มตามระดับความพึงพอใจ โดยการประยุกต์ใช้
Kano Model ช่วยในการพิจารณา จัดบริการสนองตอบต่อความต้องการเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจในการ
สร้างระบบงานใหม่ เช่น ความต้องการในกลุ่มที่ 4 เป็นความต้องการนอกเหนือความคาดหวังถ้าสามารถ
จัดบริการตอบสนองต่อความต้องการในกลุ่มนี้ได้ ก็จะสามารถสร้างความประทับใจจนเกิดความพึงพอใจใน
ระดับสูงสุดได้ ดังภาพที่ 2

ประยุกต์ใช้ Kano Model จําแนกความต้องการต่อการบริการ ขอเบิกยาและเวชภัณฑ์
Surprise and delight (ความต้องการนอกเหนือ
ความคาดหวัง จนเกิดความประทับใจ)

More is better (ความต้องการเกินความ
คาดหวัง)

• เบิกยาโดยไม่ต้องทําหนังสือขออนุเคราะห์ยาและ
เวชภัณฑ์ ซึ่งใช้เวลาอนุมัติ 3-7 วัน
• การเบิกจ่ายยาสะดวกรวดเร็วในรูปแบบทันสมัย
• ได้รับการดูแล ให้ความรู้เรื่องยาและเวชภัณฑ์
ในด้านปริมาณ, คุณภาพ, การบริหารยาและใช้ยา
• มีการติดตามงานและแก้ปัญหาเป็นปัจจุบัน 1

• ปริมาณยาที่ได้รับมีเพียงพอใช้ในสโมสรและ
หอพักตลอดปีการศึกษา

Must be (ความต้องการในสิ่งที่คาดหวัง/ต้องมี)4

Better not be (ความต้องการ สิ่งที่ไม่
ต้องการให้มี)

• ยาและเวชภัณฑ์

2
3

• รอเวลาอนุมัติเบิกจ่ายยาจากสถานพยาบาล
1-3วัน
• รอเข้าคิว รับยาที่ห้องยารวมกับผู้ป่วยทั่วไป

ภาพที่ 2 ประยุกต์ใช้ Kano Model ในการจําแนกความต้องการ
ในการทําโครงการ หรือปรับปรุงระบบงานใดๆก็ตามย่อมมีข้อจํากัดไม่ว่า จะเป็นกําลังคน อุปกรณ์
เวลา หรืองบประมาณ เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการให้ได้อย่างครบถ้วนนั้น เป็นสิ่งที่ยากลําบาก ดังนั้นการ
ออกแบบระบบงานลงในตารางเมทริกซ์ 7 ขั้นตอนของQC StoryแบบTheme Achievement จะช่วยให้
สามารถจั ด ระบบบริ ก ารที่ ต อบสนองความต้ อ งการทั้ง หมดได้ ง่ า ยขึ้ น ในการหาจุด รุ ก และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพื่อสนองตอบความต้องการที่ได้ประยุกต์ใช้ Kano Model และที่สําคัญจะช่วยให้ได้แนวทาง
ปฏิ บั ติ ง านที่ มี ข้ อ พกพร่ อ งในการดํ า เนิ น งานน้ อ ยที่ สุ ด เพราะมี ก ารขจั ด อุ ป สรรคระหว่ า งการออกแบบ
ระบบงาน ทําให้ลดความผิดพลาดลงได้อย่างมากและได้บริการที่ตรงตามความต้องการมากขึ้น
หลังการออกแบบระบบงาน แบบ Theme Achievement แล้ว จึงได้ระบบการทํางานแบบใหม่ที่
สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาต่างๆ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานเบิกจ่ายยามากขึ้น แสดงดังภาพที่ 3 และ 4
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แนววทางการจัดหาายาและเวชภัณฑ์
ณ ที่จําเป็นแกก่นิสิต ผ่านการรเชื่อมโยงเครืออข่ายด้วย เทคคโนโลยี่แบบอออนไลน์
Input
ความมต้องการ
บริการที
า ่รวดเร็ว
ในระะบบการ
เบิกจจ่ายยา และ
เวชภัภัณฑ์ให้กับ
สโมสสรนิสิตและ
หอพัักนิสิต

Proocess
กําหนดจุ
า
ดรุกและแนนวทางการเบิกจ่ายยยา และ เวชภัณฑ์
ฑ
เพื
พื่อใช้ใน ระบบสารรสนเทศ

Output
แนวทางการการขอ เบิกยาาและ เวชภัณฑ์ ผ่านการ
เชื่อมโยงงเครือข่ายด้วยเทคคโนโลยี่ แบบออนไไลน์

1..ลงทะเบียนนิสิตสรร้างเครือข่ายผ่านปประธานชตห.และ อบ.ก. นําข้อมูลลข่าวสารและสารสสนเทศที่ ผ่านกระบบวนการ
บริหารจัดการข้
ด
อมูล
2..ลดขั้นตอนการเบิกจ่
ก ายยาโดยนิสิตไม่
ไ ต้องทํา
หนนังสือขอเบิกยาแลละเวชภัณฑ์ แต่ให้้รับยาตามวัน
ผ่านทาางคอมพิวเตอร์
เววลาที่กําหนดไว้ในแแผน
3..กําหนดวิธีการเบิกยาโดยใช้
ก
เทคโนโลลยีแบบ ออนไลน์
Internet
Intranet
แททนการทําหนังสือขออนุ
ข มัติและนิสิตมารับยาได้ทันที
Google
ตาามเวลาที่แจ้ง ไว้
Docs. Faceboo คลลังยาย่อยสํา
4..เพิ่มจํานวนครั้ง กาารรับ ยาเป็นจํานวนน 3 ครั้ง ทุก 2-3 เดือน
E-mail
k
ห บPHCใน
หรั
5..กําหนดระยะเวลาาการเบิกจ่ายยาโดยแจ้ง การ เบิกยา
สถ
ถานพยาบาล
ใช
ใช
ล่วงหน้
ว า 1 สัปดาห์ และให้ม ารับยาภายใน 2 สัปดาห์ ถัดไป
6..ประสานงานและติติดตามข้อมูลการเเบิกจ่ายยา
นิสิตเครือข่าย((นิสิตPHC)
ภาายในหน่ว ยงาน โดดยใช้Intranet
นิสิตหออพัก ชาย นิสิตหออพักหญิง นิสิตสโมสร
ส
7..ประสานงาน, อบรมความรู้และติดตตามข้อมูลต่างๆกับนิ
บ สิต
เคครือข่ายโดยใช้Inteernet หรือโทรแจ้จ้ง รายบุคคล
นิสิตเดินทางไปรัรับยา

ภาพที่ 3 แผนผังการปปฏิบัติงานใหมม่ ระบบการเบบิกจ่ายยาและะการควบคุมกการใช้ยานิสติ

กระบบวนงานเบิกยาและเวช
ก
ภัณฑ์ที่จาํ เป็ป็นผ่านระบบบออนไลน์ (Online) ภายใน 1 ขัขน้ ตอน
นิสิต PHC ตอบบรับขอเบิก
ย
ยาและเวชภั
ณฑ์ฑ ในระบบ
เครือข่ายแบบบออนไลน์

นิสิสิต PHC เดินทาางมารับยาและะ
เวชชภัณฑ์ได้ทันทีทที่สถานพยาบาาล
ตาามวันเวลาที่กําหหนด

นิสิต PHC (Primary Health Care)
C คือ ตัวแทนนิ
ว
สิตของงสโมสรคณะแและหอพักนิสสิิต ที่ได้รับการรอบรม
ความรู้เรื่องยาแลละการปฐมพยยาบาลเบื้องต้น ให้ปฏิบัติหน้นาที่ ควบคุมการจ่
ก ายยา ให้ห้คําแนะนํา และปฐม
พยาาบาลแก่สมาชิชิกที่เจ็บป่วยในนเบื้องต้น
ภาพที่ 4 กาารเบิกยาและเเวชภัณฑ์ที่จําเป็นผ่านระบบบออนไลน์ ในนลักษณะ Onee Stop Servvice
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินงานตามแผน
น
นผังการปฏิบัติงานใหม่
1. ลงทะเบีบียนรับนิสิตอาสาจากหอพั
อ
พักและสโมสรรเป็นเครือข่ายร่วมทํางานใให้บริการทางงสุขภาพกับ
สถานพพยาบาล
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2. อบรมใหห้ความรู้การปปฐมพยาบาลเบื้องต้น และกการใช้ยาอย่างปลอดภั
ง
ย
3. สร้างแบบบฟอร์ม ด้วย Google Doocs และส่งให้
ใ กับนิสิตอาสสาทาง E-mail และ Faceebook เพื่อ
ประสาานงานในเรื่อง การเบิกจ่ายยา การติดตามความก้
ต
าวหน้
ว าในการดํดําเนินงาน ส่งงข่าวและข้อมูลอื่นๆเป็น
ระยะ และการประเเมินผลทางอออนไลน์
4. ประชุมกลุ่ม สรุปผลกการดําเนินงานน และหาข้อบกพร่
บ อง/ปัญหาเพื
ห ่อการแก้ก้ไขปรับปรุงในนครั้งต่อไป

นิสิตอาสาจากหอ
ต
อพักและสโมสร

แบบฟออร์มเบิกยาทาางออนไลน์

ประชุมกลุ
ก ่มสรุปผลกการดําเนินงานน

ติดต่อสื่อสารททางFaceboook

รับฟังปัญหา แลละ แก้ไขข้อบกพร่
บ อง

ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ที่เกิดแก่นิสิต
ง
มต้องใใช้เวลา 3-7 วันจึงได้รับ
1. ช่วยลดขขั้นตอนการทํทําเรื่องขออนุมัมติเบิกยาและะเวชภัณฑ์ ซึ่งจากเดิ
ยาและะเวชภัณฑ์ มาาเป็นการเบิกผ่ผานระบบออนนไลน์เพียงขันตอนเดี
น้
ยว แลละมารับยาในนวันเวลาที่กําหนด
ห ทําให้
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นิสิตสโมสรคณะจํานวน 14 คณะ และหอพักจํานวน 15 หลังที่มีสมาชิกหลายพันคนได้รับยาและเวชภัณฑ์ใน
เวลาเดียวกัน และใช้ยาได้ทันต่ออาการเจ็บป่วย
2. มีนิสิตอาสาที่เป็นตัวแทนสโมสรนิสิตและหอพัก ซึ่งผ่านการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลเรื่อง
การเบิกจ่ายยาและควบคุมการใช้ยา รวมถึงความรู้เบื้องต้นในการปฐมพยาบาล ช่วยเหลือสมาชิกที่มีอาการ
ป่วยไม่รุนแรง
3. สโมสรคณะและหอพักจะได้รับยาและเวชภัณฑ์ อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ตามแผนงานที่
สถานพยาบาลกําหนดให้
4. นิสิตจะได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีแบบแผนจากการทํางานตามระยะเวลาและ
แผนงานที่ได้ถูกวางไว้อย่างเป็นระบบ
5. นิสิตจะได้รับความสะดวกสบายในการเบิกยาและเวชภัณฑ์ ไม่ว่านิสิตจะอยู่ที่ใดเพียงแค่ตอบรับ
การเบิกยาทางระบบออนไลน์ตามเวลาที่แจ้งเตือน ก็สามารถมารับยาและเวชภัณฑ์ได้ตลอดเวลาตามช่วงเวลา
ที่กําหนดไว้
6. นิสิตไม่ต้องเข้าคิวรอรับยาและเวชภัณฑ์ที่ห้องจ่ายยาร่วมกับผู้ป่วยทั่วไป แต่สามารถเข้ามารับได้ที่
จุดเฉพาะที่จัดเตรียมไว้บริเวณคลังยาย่อยสําหรับนิสิต PHC
7. นิสิตจะมีผู้ให้คําปรึกษาและติดตามการทํางานโดยผ่านระบบออนไลน์ ทําให้นิสิตสามารถทํางานได้
คล่องตัวมากขึ้น และเข้าถึงบริการสุขภาพได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น จากการมีส่วนร่วมในการทํางานและ
การเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน
ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
1. การติดต่อสื่อสารทางเทคโนโลยีแบบออนไลน์ทําให้สถานพยาบาลสามารถปรับปรุงคุณภาพบริการ
ให้ตรงกับความต้องการของนิสิตได้ดีขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงช่วยลดความสิ้นเปลืองการใช้กระดาษ และ
สามารถจัดเก็บเอกสารได้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้ไม่ต้องใช้ตู้เก็บเอกสาร
2. ทําให้เกิดการประหยัด/ลดต้นทุนการดําเนินการอย่างมาก
o ประหยัดคน : การลงทะเบียนรับยาและเวชภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และทําให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดเตรียมชุดยาสําหรับนิสิตได้ล่วงหน้า (Prepack) ทําให้ไม่ต้องแบ่งเภสัช
กรมาจัดยาในช่วงการเปิดให้บริการแก่บุคคลากรที่มารับบริการตรวจตามปกติ
o ประหยัดเวลา : การลงทะเบียนรับยาและเวชภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้นิสิตในเครือข่าย
ไม่ต้องเสียเวลาในการเบิกยาและรับยาที่ห้องยา ทําให้ประหยัดเวลาในการเข้ามาติดต่อกับสถานพยาบาล
o
ประหยัดยาและเวชภัณฑ์ : สถานพยาบาลสามารถตรวจสอบวันหมดอายุของยา และ
ควบคุมดูแลการใช้ยาไม่ให้สูญเปล่า ทําให้การเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ไปใช้ในสโมสรและหอพักเกิดประโยชน์
กับนิสิตอย่างเต็มที่
3. ทําให้มีข้อมูลเรื่องการใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการเรื่องยาให้กับนิสิต รวมถึงช่วย
ให้การตัดสินใจเกี่ยวกับระบบคลังยามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้นาํ เสนอผลงาน : นางเสาวรส บุญมุสิก ผู้ช่วยผู้อํานวยการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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การให้บริการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิคส์ (KU2 Online)
โดย สํานักทะเบียนและประมวลผล
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
1. ที่มาของปัญหา
สํานักทะเบียนและประมวลผล เดิมมีการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ให้แก่นิสิต ทําให้เกิดปัญหาใน
ด้านต่างๆ ดังนี้
- กระบวนการในการรับใบเสร็จรับเงิน (KU2) ใช้เวลาในการดําเนินการนาน
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีจํานวนไม่เพียงพอต่อจํานวนนิสิตที่มาใช้บริการ
- การจั ด พิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น (KU2) แต่ ล ะครั้ ง ต้ อ งใช้ ก ระดาษเป็ น จํ า นวนมาก ทํ า ให้ เ กิ ด การ
สิ้นเปลืองทรัพยากร
- กระบวนการลงทะเบียนเรียนทาง Online โดยการชําระเงินผ่านธนาคาร และรับใบเสร็จรับเงิน
(KU2) ที่อาจารย์ที่ปรึกษา ทําให้เอกสารเกิดการสูญหายระหว่างทาง เนื่องจากเอกสารมีจํานวนมาก
2. ลักษณะการปฏิบัติงาน (ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสําคัญ ผู้มาใช้บริการ จํานวนผู้มาใช้
บริการ)
สํานักทะเบียนและประมวลผล เป็นหน่วยงานระดับคณะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
กําหนดให้มีหน้าที่หลักในการรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ตั้งแต่เริ่มรับเข้า
ศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
งานของสํานักทะเบียนและประมวลผล แต่เดิมเป็นงานทะเบียนและสถิตินิสิต สังกัดกองบริการ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี เมื่อมีการขยายตัวทางการศึกษาอย่างรวดเร็วในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึง
จําเป็นต้องมีหน่วยงานที่มีความคล่องตัว และสามารถรองรับการขยายตัวทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึ ง ได้ แ ยกงานทะเบี ย นและสถิ ติ นิ สิ ต ออกจากกองบริ ก ารการศึ ก ษา และขยายเป็ น สํ า นั ก ทะเบี ย นและ
ประมวลผล
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสํานักทะเบียนและประมวลผลขึ้นมานั้น ต้องการให้เป็นศูนย์ข้อมูลทาง
การศึกษาในงานเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติ การศึกษาของนิสิต การวัดผลและประมวลผลการศึกษา
เพื่อให้สามารถนําข้อมูลที่ได้จากดําเนินงานนั้นไปใช้ในการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีส่วนราชการที่รับภาระด้านการจัดการศึกษา ได้แก่
คณะต่างๆ จํานวน 14 คณะ ประกอบด้วย 89 ภาควิชา และยังมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่รับผิดชอบประสานงาน
ด้านการจัดการศึกษา ได้แก่ สํานักทะเบียนและประมวลผลและบัณฑิตวิทยาลัย โดยเฉพาะสํานักทะเบียนและ
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ประมวลผลนั้น เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต ตั้งแต่เริ่ม
รับเข้าศึกษาจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา การดําเนินงานของสํานักทะเบียนและประมวลผลโดยสังเขปมีดังนี้คือ
• ดําเนินการรับนิสิตใหม่ทุกประเภทตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
• ดําเนินการจัดทําระเบียนรายวิชา ตารางสอน ตารางสอบ
• ดําเนินการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิต
• ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านทะเบียนนิสิต ทั้งนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า
• ดําเนินการด้านการประมวลผลการศึกษาของนิสิตตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• ดําเนินการเกี่ยวกับการเอกสารทางการศึกษา
• ดําเนินการด้านประมวลผลสถิติข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนและสถิติการศึกษาของนิสิต เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัย
• ดําเนินการประสานงานด้านการเรียนการสอนของนิสิตกับคณะ/ภาควิชา
• ดําเนินการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์ช่วยเสริมการ
สอน เป็นต้น เพื่อการเรียนการสอนและการสอบภายในมหาวิทยาลัย
ในด้านการบริหารงานของสํานักทะเบียนและประมวลผล มีผู้อํานวยการสํานักเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ รองผู้อํานวยการช่วยปฏิบัติภารกิจต่างๆ และมีเลขานุการประจําสํานัก และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ทํา
หน้าที่กํากับดูแลรับผิดชอบงานให้สําเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย สํานักทะเบียนและประมวลผลได้จัดแบ่ง
หน่วยงานและอัตรากําลังเพื่อดําเนินกิจการตามภาระหน้าที่โดยแบ่งออกเป็น 5 ฝ่ายดังนี้
• ฝ่ายบริหารและธุรการ
• ฝ่ายรับเข้าศึกษา
• ฝ่ายทะเบียนและสถิติการศึกษา
• ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและการสอบ
• ฝ่ายประมวลผลศึกษา
ในด้านการบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผล ได้ปฏิบัติตามปณิธานที่ว่า “บริการดี รวดเร็ว
ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้” เพื่อความพึงพอใจอันสูงสุดของผู้ใช้บริการ
2.1 สภาพการปฏิบัติงานเดิม สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กระบวนการลงทะเบียนเรียนด้วยเจ้าหน้าที่ป้อนข้อมูล รับชําระเงินสด และรับใบเสร็จ
ด้วยตนเอง
นิสิตลงทะเบียนเรียนโดยใช้เอกสาร KU1 (ระบุเลขที่ลําดับคิว) ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ แบ่ง
จํ า นวนนิ สิ ต ตามชั้ น ปี ใ นแต่ ล ะวั น รวม 4 วั น มี จํ า นวนนิ สิ ต 6,000 คน/วั น บั น ทึ ก รายวิ ช าเรี ย นด้ ว ย
คอมพิวเตอร์พร้อมพิมพ์ ใบเสร็จรับเงิน นิสิตต้องนําใบเสร็จไปชําระเงินสด โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารและ
เจ้าหน้าที่จากกองคลัง รับชําระเงินพร้อมประทับตราและลงลายมือชื่อผู้รับเงิน นิสิตจะได้รับใบเสร็จ ณ วันที่
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ลงทะเบียนเรียน รวมใช้ระยะเวลาจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ประมาณ 1 ชั่วโมง/คน โดยต้องใช้เจ้าหน้าที่
ทั้งหมด 120 คน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง โต๊ะ 40 ตัว เก้าอี้ 100 ตัว ในการให้บริการ
ระยะที่ 2 กระบวนการลงทะเบียนเรียนทาง Online โดยการชําระเงินผ่านธนาคาร และรับ
ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ที่อาจารย์ที่ปรึกษา
นิสิตพิมพ์ใบแจ้งหนี้เพื่อนําไปชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคาร และตรวจสอบสิทธิ์การ
ลงทะเบียนเรียนได้ในวันถัดไป ภายหลัง 2 สัปดาห์จากการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบ Online สํานัก
ทะเบียนและประมวลผลจะออกใบเสร็จรับเงินจํานวน 24,000 ใบ โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินของสํานักทะเบียน
และประมวลผลลงลายมือชื่อในใบเสร็จรับเงินทุกใบ รวมระยะเวลาในการดําเนินงาน 10 วัน จากนั้นสํานัก
ทะเบียนและประมวลผล ดําเนินการจัดส่งใบเสร็จไปยังคณะต่าง ๆ เพื่อให้คณะจัดส่งไปยังภาควิชา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต ตามลําดับ ทั้งนี้ระยะเวลาดําเนินการขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของแต่ละคณะ
รวมใช้ระยะเวลาจนเสร็จสิ้นกระบวนการนี้ อย่างน้อย 19 วัน
แผนผังการปฏิบัติงานเดิม
n

10 วัน

Y
สํานักทะเบียนฯ คัดกรองเอกสารโดย
การฉีกจัดเรียงแยกตามคณะ และ
รหัสอาจารย์ทปี่ รึกษา พร้อมจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ไปยังคณะ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จํานวน
24,000 ใบพร้อมเซ็นชื่อทุกใบ

3 วัน

q

p

ภาควิชาดําเนินการจัดส่ง
ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต

คณะรับใบเสร็จรับเงิน (KU2) จาก
สํานักทะเบียนฯ และดําเนินการแยก
จัดส่งให้ตามภาควิชา

3 วัน

3 วัน

r

s

นิสิตติดต่อขอรับ
ใบเสร็จรับเงิน (KU2) จาก
อาจารย์ที่ปรึกษา

นิสิตนํา
ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ให้กับ
ผู้ปกครอง
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2.2 สภาพการปฏิบัติงานใหม่
จากการที่ สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล ได้ รั บ ฟั ง ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การออก
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น จึ ง ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการออกใบเสร็ จ โดยทํ า หนั ง สื อ ขออนุ มั ติ ใ ช้ ล ายเซ็ น
อิเล็กทรอนิกส์ จากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (อ้างถึงหนังสือที่ กค. 0422.3/02410 ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2552) และใช้เป็นหลักฐานในการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่นิสิตและผู้ปกครอง โดยสามารถล็อกอินเข้าระบบสารสนเทศนิสิต โดยใช้บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี
ของนิสิต เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ในทุกสถานที่ ภายหลังปิดระบบลงทะเบียนเรียน ซึ่งระบบการออก
ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (KU2 Online) ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2553
แผนผังการปฏิบัติงานใหม่

เลือก

Login เข้าระบบ

แสดงข้อมูลส่วนตัวและเลือกรายงาน

เลือกภาคเรียน /ปีการศึกษาที่ต้องการ

เลือก
เลือกรายงาน -> ใบเสร็จ [KU2]

เลือก
เลือกต้นฉบับ/สําเนา(ต้นฉบับพิมพ์ได้เพียง 1 ครั้ง)

ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (KU2 online)
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3. แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล มุ่งพัฒนาด้านการบริการให้แก่นิสิตและผู้ปกครอง โดยการให้บริการ
ผ่าน Internet เป็นการสร้างสรรค์งานบริการใหม่ ซึ่งจากเดิมสํานักทะเบียนฯ ต้องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2)
ให้แก่นิสิต ทําให้เกิดปัญหาในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดทรัพยากร ลดการสิ้นเปลืองกระดาษ
และบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสถานที่ในการรองรับนิสิตที่มาใช้บริการ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อลดปัญหา
ดังกล่าวจึงเกิดการสร้างสรรค์วิธีการทํางานใหม่ขึ้นมา เพื่อการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โดยการนําเทคโนโลยี
ใหม่มาปรับใช้ในการให้บริการ คือ โดยการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิคส์ (KU2 Online) ได้ด้วยตนเอง
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถพิมพ์ได้ เพื่อเป็นการเพิ่มคุณลักษณะใหม่ให้กับงานบริการเดิม สํานักทะเบียนฯ
ได้ปรับปรุงการให้บริการแบบเดิมเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่นิสิต และผู้ปกครองมากยิ่งขึ้น โดยจัดให้มี
ระบบบริการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิคส์ (KU2 Online) ผ่านระบบสารสนเทศนิสิต เป็นการอํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
3.1 นโยบาย แนวทางการทํางาน แผนงาน
1) ยกเลิก =>
- การพิมพ์เอกสารและเซ็นชื่อรับรองเอกสารจํานวน 24,000 ใบ
- การคัดกรองเอกสารแยกตามคณะ และรหัสอาจารย์ที่ปรึกษา
- การจัดส่งเอกสารที่ใช้ระยะเวลานาน
2) สร้างโปรแกรม “ระบบการให้บริการออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิคส์ (KU2 Online)” เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่นิสิต และผู้ปกครอง
3) การขออนุมัติลงลายมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากกรมบัญชีกลาง และให้ถือเป็น
หลั ก ฐานในการเบิ ก เงิ น สวัส ดิ ก ารเกี่ ย วกับ การศึก ษาของบุ ตร เพื่ อใช้ เป็ น เอกสารแนบในการขอเบิ ก เงิ น
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
3.2 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา
ด้านผู้รับบริการ
- นิสิตและผู้ปกครอง สามารถพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกสถานที่และทุกเวลา
ด้านผู้ให้บริการ
- ลดต้นทุนการดําเนินงาน ทั้งด้านการใช้วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรบุคคล
- ลดขั้นตอนในการดําเนินงาน
- จากการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพการปฏิบัติงานใหม่ พบว่า บุคลากร
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากสามารถลดระยะเวลาในการดําเนินงาน ทําให้ปฏิบัติงานอื่น ๆ
ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

82

4. แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการให้ความสําคัญกับผู้รับบริการ และการบริการ
ปัจจุ บันการบริ การทางด้านทางการศึกษาของทุกมหาวิ ทยาลัยมีการพั ฒนาขึ้ นจากเดิ ม ดั งนั้นสํานั ก
ทะเบี ย นและประมวลผล จึ ง เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ในการให้ บ ริ ก ารในด้ า นต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นิ สิ ต และ
ผู้ปกครองค่อนข้างสูง เพื่อพัฒนาด้านบริการไปสู่ระบบ e-Service รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
4.1 ช่องทาง หรือวิธีการ การรับฟัง ความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ
สํ า นั ก ทะเบี ย นและประมวลผล มี ก ารจั ด ทํ า แบบสํ า รวจความพึ ง พอใจของนิ สิ ต และ
ผู้ปกครอง ที่ใช้บริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2 Online). การสัมภาษณ์นิสิตบางคน (แบบสุ่ม) และการส่ง
แบบสํารวจผ่านทางเว็บเมล์ของนิสิตเอง
4.2 วิธีการในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้มีจัดทําข่าวของสํ านัก ออกสู่หน่วยงานภายนอก เพื่ อ
เผยแพร่การดําเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังมีการบริการให้คําปรึกษาสําหรับผู้ปกครองในส่วนของระบบ
บริการผู้ปกครอง ระบบสารสนเทศนิสิต ระบบคําร้องขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา และระบบร้องเรียน เป็น
ต้น ระบบดังกล่าวนี้ สามารถตอบโจทย์และข้อสงสัยต่างๆ ให้แก่นิสิตและผู้ปกครองได้ รวมถึงสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีในการได้รับบริการ
5. แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการอํานวยความสะดวก
1) สะดวก => อยู่ที่ไหนก็สามารถพิมพ์ได้ นิสิตและผู้ปกครองสามารถพิมพ์ได้ทุกสถานที่ผ่าน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้รหัสผ่านของนิสิต
2) สมบูรณ์ => ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ใบเดียว มีทั้งการรายงานผลการลงทะเบียนเรียน และ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
3) พร้อมใช้ => การอนุมัติใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิคส์ จากกรมบัญชีกลาง สามารถใช้ประกอบการ
เบิกจ่ายได้เลย
4) ประหยัด =>
- ลดค่าใช้จ่าย -> การใช้กระดาษ, การซื้อเครื่องพิมพ์
- ลดขั้นตอนการทํางาน -> การเซ็นชื่อของเจ้าหน้าที่การเงิน
- ลดระยะเวลาในการดําเนินการ -> จากเดิมใช้เวลา 19 วัน เหลือเพียง 5 นาที
5.1 การกําหนดรูปแบบการอํานวยความสะดวก
นิสิตและผู้ปกครอง สามารถได้รับการอํานวยความสะดวกอย่างทั่วถึง จากการให้บริการแบบ
e-Service & Self Service ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
6. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้มีการจัดทําคู่มือการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ในรูปเอกสาร
ประกอบการให้บริการ เพื่อเผยแพร่การใช้งานของระบบสําหรับนิสิตและผู้ปกครอง
7. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) ร้อยละ 80 จากผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด
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8. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
ผลลั พ ธ์ ข องการดํ า เนิ น งาน คื อ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต และผู้ ป กครอง ต่ อ การใช้ บ ริ ก ารพิ ม พ์
ใบเสร็จรับเงิน (KU2 Online)
9. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
1) ลดการสิ้นเปลืองกระดาษในการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2)
2) ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
3) เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น หลังจากที่ใช้ระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2
Online) เข้ามาใช้แทนจากการปฏิบัติแบบเดิม
4) ลดค่ า ใช้จ่า ยในการดําเนิ น งานในด้านต่างๆ เช่ น การจัดซื้อกระดาษ หมึกพิ ม พ์ เครื่ องพิม พ์
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
10. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
ด้านผู้รับบริการ
- การใช้ Browser ที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้พัฒนารองรับเฉพาะการสั่งพิมพ์ผ่าน IE จึงได้มีการ
ปรับให้สามารถรองรับได้ทุก Browser
- นิสิตและผู้ปกครอง ไม่ทราบเงื่อนไขของการสั่งพิมพ์ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากใบเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ต้นฉบับ สามารถสั่งพิมพ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อป้องกันความซ้ําซ้อนในการเบิกของทาง
ราชการ ส่วนฉบับสําเนา สามารถสั่งพิมพ์ได้มากกว่า 1 ครั้ง ใช้แนบเป็นหลักฐานการใช้สิทธิ์รับบริการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เช่น กองทุนสวัสดิภาพนิสิต การยืม-คืนอุปกรณ์ของสํานักการกีฬา เป็นต้น
สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเงื่อนไขของการสั่ง
พิมพ์ให้มากขึ้น
ด้านผู้ให้บริการ
- ในช่วงแรกของการดําเนินงาน ต้องมีการชี้แจงขั้นตอนการสั่งพิมพ์และวิธีการแก้ไขปัญหาแก่
บุคลากรสํานักทะเบียนและประมวลผล เพื่ออธิบายและให้คําแนะนําแก่นิสิตและผู้ปกครองที่ติดต่อสอบถาม
ขั้นตอนและปัญหาในการสั่งพิมพ์
ด้านระบบสารสนเทศ
- ระบบไม่สามารถรองรับการใช้งานกรณีมีผู้ใช้งานระบบสารสนเทศนิสิตพร้อมๆ กันในปริมาณมาก
ได้ และได้มีการแก้ไขแล้ว
11. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
สํานักทะเบียนและประมวลผล ได้มีแนวทางการพัฒนาการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2) สําหรับใน
อนาคต โดยการแปลใบเสร็ จรั บ เงิ น (KU2) เป็น ภาษาอั งกฤษ และจะพั ฒ นากระบวนการต่ า งๆ ไปสู่ eUniversity ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ผู้นําเสนอผลงาน : นายสหัส ภัทรฐิตินันท์ สํานักทะเบียนและประมวลผล
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การพัฒนาสู
ฒ ่องค์ค์กรนวัตกรรรม
สตร์
โดย คณะวิศวกรรมศา
ว
รางวัลดี
ล เยี่ยม ปรระเภทแนวปปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรมสนันับสนุนการปปฏิบัติงาน
แแนวทางปฏิบับตั ิที่ดี
“การพััฒนาสูอ่ งค์กรนวั
ร ตกรรม”

ผู้ริเริ่มและสร้ร้างสรรค์ผลงงานด้านนวัตกรรม
ก
อาจาารย์ นนทวัฒน์ จันทร์เจริรญ คณบดีคณะวิ
ณ ศวกรรมมศาสตร์ (25445-2553)
ผูส้ บื สานสู่องคค์กรพัฒนานวัวัตกรรมอย่างยั
ง ง่ ยืน
รองศาสตรราจารย์ ดร.ธัญ
ั ญะ เกียรติติวัฒน์ คณบบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ((2553-ปัจจุบับนั )
ทีมงานนสนับสนุน : อาจารย์ บุคลากร
ค
นิสติ และ
แ ผู้บริหารร คณะวิศวกรรรมศาสตร์
ผู้ประสานงาน : ฝ่ายวางแผนนและประกันคุคณภาพ
ผู้นาํ เสนอผลลงาน
อาจารยย์ นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ
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คณะกรรมการดําเนินงาน
หัวหน้าสํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้างานบริหารและทรัพยากรบุคคล
หัวหน้าหน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
หัวหน้าหน่วยนโยบายและแผน
หัวหน้าหน่วยสารบรรณและวิเทศสัมพันธ์
หัวหน้าหน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
เจ้าหน้าที่หน่วยนโยบายและแผน

น.ส.ชุติมา เทพเฉลิม
นางสุกิจจา พงษ์สุวรรณ
น.ส.รัชภร พานิชเฮง
น.ส.พัทธนันท์ แนขุนทด
น.ส.สุภาพร คําปลิว
นายนรณฤต จันทวรรณ
น.ส.อนงค์นาถ ทับทอง
น.ส.ปภาสร อังกาทิพย์

1. ความเป็นมา/หลักการ
70 ปีของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีพัฒนาการด้วยนโยบายและกลยุทธ์
ของผู้บริหารมาแล้วหลายยุค และยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องนวัตกรรมมากนัก ได้แต่มุ่งเน้นเรื่องการเรียน
การสอนและผลิตบัณฑิตเป็นหลัก จนกระทั่ง 10 ปีที่ผ่านมาได้มีมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น
และแทบทุกแห่งเปิดสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทําให้ทบวงมหาวิทยาลัยเริ่มนําเรื่องประกันคุณภาพเข้ามาใช้
ควบคุมอย่างกว้างๆ ซึ่งคณะวิศวฯ มก. ก็เริ่มตกอยู่ภายใต้แรงกดดันดังกล่าว จึงต้องมีการปรับกระบวนการ
และการทํางานทุกด้านให้เป็นระบบและมีคุณภาพมากขึ้น โดยคณะฯ ได้เน้นการมุ่งสู่องค์กรอิเล็กทรอนิกส์
หรือ e-Faculty เพื่อสร้างความเป็นเอกลักษณ์ในคุณสมบัติ e-Engineer ของบัณฑิตสู่ตลาด
1.1 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
แรงกดดันจากภายนอกที่เข้ามาหลากหลายทิศทาง ที่เกิดขึ้นกับคณะฯ มีดังนี้ สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงาน
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สภา
วิศวกร ผู้ใช้งานบัณฑิต และนักเรียน ซึ่งแนวทางการสู้กับแรงกดดันของคณบดีนั้น หากคณะฯ จะอยู่รอดและ
รักษาความเป็นผู้นําในลําดับต้นๆ ต้องปรับทิศทางสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation-Faculty) เพราะบุคลากร
และนิสิตของคณะฯ มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาการทํางานของตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจะมี
พัฒนาการและสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นทั้งด้านกระบวนการ ด้านการบริการและสิ่งประดิษฐ์/ผลิตภัณฑ์ ก็จะสามารถ
ลดรงกดดันได้และจะนําพาซึ่งชื่อเสียงและรายได้เสริมมาสู่คณะฯ และเกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์นําโดยท่านคณบดี ได้กําหนดแผนงานยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2551-2554 ไว้ดังนี้
1.2.1 กลยุทธ์การรักษาความเป็นผู้นําด้าน e-Faculty และปูทางให้นิสิตสู่ e-Engineer เช่น
ให้ทุนทําการวิจัยสถาบันเพื่อสํารวจประสิทธิผลและความต้องการบัณฑิต ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาที่เปิด
สอนอย่างสม่ําเสมอ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ e-Learning อย่างเป็นรูปธรรม ฝึกอบรมด้าน
คอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากรของคณะฯ สร้างสังคมชีวิตของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (e-Life Society)
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โครงการเพิ่มศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นิสิต โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับต่างประเทศ โครงการก้าวสู่วิศวกรยุคใหม่ สร้างแรงจูงใจแก่
อาจารย์ในการพัฒนาการเรียนการสอน ยกย่องและให้รางวัลผู้ทําการสอนดีเด่น ผู้ผลิตตําราดีเด่น และผู้ผลิตสื่อ
การสอนดีเด่น ยกระดับเกณฑ์ดัชนีประกันคุณภาพให้สูงขึ้น ให้ความสําคัญกับการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอก
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1.2.2 กลยุทธ์การพัฒนาสู่คณะนวัตกรรม (Innovation Faculty) และปูทางให้นิสิตสู่ iEngineer เช่น
แสวงหาโจทย์หรือปัญหาของประเทศ มาทําการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพิ่มศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง เพิ่มความเข้มแข็งของบัณฑิตศึกษา สร้างแรงจูงใจในการทําวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ยกระดับ
โครงงานวิศวกรรมของนิสิตปีที่ 4 โครงการ
“One Department One Product” เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ประจําภาควิชา สนับสนุนการ
แข่งขันต่างๆ ของนิสิต และส่งเสริมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจและการพัฒนาผลงานสู่เชิงพาณิชย์
1.2.3 กลยุทธ์การให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะฯ
เช่น โครงการ
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ โครงการจัด ทํ า หนั ง สื อ เผยแพร่ ศั ก ยภาพและผลงานการ
ให้บริการทางวิชาการ เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาวิชาการ โครงการให้รางวัลแก่
โครงการพัฒนาวิชาการ และอาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการที่เป็น
ความต้องการของสังคม และโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทางอินเตอร์เน็ต
1.3 เป้าหมายและตัวชี้วัดของคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.3.1 การรักษาความเป็นผู้นําด้าน e-Faculty และปูทางให้นิสิตสู่ e-Engineer
• ตัวชี้วัด จํานวนวิชาที่ประยุกต์ใช้ e-Learning สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดหาหรือ
พัฒนา จํานวนระบบสารสนเทศบนคอมพิวเตอร์ด้านการเรียนการสอน เปอร์เซ็นต์ของบัณฑิตที่หางานทําได้ใน
6 เดือน ระดับ ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน
ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
• เป้าหมาย จํานวนวิชาบรรยายที่ประยุกต์ใช้ e-Learning ไม่น้อยกว่า 75 %
เปอร์เซ็นต์ของบัณฑิตที่หางานทําได้ใน 6 เดือน ไม่น้อยกว่า 75 % และ อัตราสัมฤทธิ์ผลของนิสิตในภาพรวม
ไม่น้อยกว่า 65 %
1.3.2 การพัฒนาสู่คณะนวัตกรรม (Innovation Faculty) และปูทางให้นิสิตสู่ i-Engineer
• ตัวชี้วัด ร้อยละของบทความวิทยานิพนธ์ ป.โท-เอก ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติขึ้น
ไปต่อจํานวนวิทยานิพนธ์ จํานวนโครงงานวิศวกรรมดีเด่นของนิสิตที่มีศักยภาพที่พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ และ
จํานวนโครงการนวัตกรรม/โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ/โครงการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เชิงพาณิชย์
• เป้าหมาย จํานวนบทความวิทยานิพนธ์ ป.โท-เอก ที่ตีพิมพ์ ไม่น้อยกว่า 75 % งบ
วิจัยและงบพัฒนานวัตกรรม จากภายนอก ไม่น้อยกว่า 35 ล้านบาทต่อปี โครงงานที่มีศักยภาพในการนําไปใช้
งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ไม่น้อยกว่า 15 เรื่อง และจํานวนสิทธิบัตรใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใช้งานได้จริง
รวมทั้งต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า 2 รายการต่อปี
1.3.3 การให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะฯ
• ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนโครงการบริ ก ารวิ ช าการในรอบปี จํ า นวนครั้ ง การจั ด ฝึ ก อบรม/
สัมมนา และจํานวนผู้ได้รับการอบรมและสัมมนา จํานวนรายได้สุทธิจากโครงการบริการวิชาการต่ออาจารย์
ประจํามีระบบกลไกในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการและวิ ชาชีพที่ ตอบสนองต่อการพั ฒนาและเสริม สร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และ
ประเทศต่ออาจารย์ประจํา มีการนําความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการใช้ในการพัฒนาการเรียน
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การสอน จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติจํานวนองค์ความรู้และงาน
บริการที่เผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และจํานวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการความรู้ และการ
ทํางานร่วมกัน
• เป้าหมาย จํานวนโครงการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่า 75 โครงการต่อปี จํานวนผู้
ได้รับการฝึกอบรมและสัมมนา ไม่น้อยกว่า 750 คนต่อปี จํานวนครั้งการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ไม่น้อยกว่า 20
ครั้งต่อปี รายได้สุทธิจากการให้บริการวิชาการไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่ออาจารย์ต่อปี จํานวนแหล่ง
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ ไม่น้อยกว่า 10 แหล่งต่อปีและ จํานวนองค์
ความรู้และงานบริการ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อไป
2. ปัจจัยนําเข้า (Input)
2.1 กลยุทธ์ : การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสนองความต้องการของสังคม e & i-Engineer
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา
ตัวชี้วัด : จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา เปอร์เซ็นต์ของบัณฑิตที่หางานทําได้ใน 6 เดือน ระดับ
ความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต และระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
2.2 กลยุทธ์ : การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : จํานวนโครงการวิจยั /สิ่งประดิษฐ์ ที่ดําเนินการ และจํานวน
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่นําไปใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการวิจัย งบวิจัยและงบพัฒนานวัตกรรม ผลการวิจัยที่มีศักยภาพในการ
นําไปใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม จํานวนสิทธิบัตรใหม่ หรือสิ่งประดิษฐ์ใช้งานได้จริง รวมทั้งต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
2.3 กลยุทธ์ : การให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างชือ่ เสียงและรายได้เสริมเพื่อเลี้ยงตัวเอง
ผลผลิตระดับกลยุทธ์ : จํานวนโครงการบริการทางวิชาการ และรายได้ที่เกิดขึ้น
ตัวชี้วัด : จํานวนโครงการบริการวิชาการ จํานวนผู้ได้รับการฝึกอบรมและสัมมนา จํานวนครั้ง
การจัดฝึกอบรม/สัมมนา รายได้สุทธิจากการให้บริการวิชาการ จํานวนแหล่งให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่
ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และจํานวนองค์ความรู้ และงานบริการที่เผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ
3. วิธีการดําเนินงาน
การกําหนดวิสัยทัศน์ สู่คณะอิเล็กทรอนิกส์(e-Faculty) คณบดีในขณะนั้นคือ อาจารย์นนทวัฒน์
จันทร์เจริญ ได้กําหนดวิสัยทัศน์ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ไว้ดังนี้ “พัฒนาคณะสู่ คณะอิเล็กทรอนิกส์ (eFaculty)” ซึ่งมีความหมายว่า เป็นผู้นําด้านการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมกับ
การพัฒนานิสิตสู่ e-Engineer ซึ่งต่อมา อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ ได้ปรับวิสัยทัศน์ (Vision) จากเดิม
จะนําพาคณะฯ สู่องค์กรนวัตกรรม (i-Faculty) ควบคู่ไปกับรักษาความเป็นผู้นําด้าน e-Faculty เอาไว้ ซึ่ง
หมายถึงการเป็นคณะฯ ดีที่สุดในการผลิตวิศวกร ซึ่งนอกจากจะมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพแล้ว ยังเป็น
บัณฑิตที่มีลักษณะเด่นใน 3e + 3i คือ

3e

Ethics
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
Electronics (IT) มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
English
มีศักยภาพในการใช้งานภาษาอังกฤษได้ดี
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Innovation
Integration
Improvement

มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งใหม่
รู้จักบูรณาการความรู้หลากหลายและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3i
มีความคิดในการปรับปรุงตนเองและงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง
รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน โดยการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วม
ในการพั ฒนานวั ตกรรม สิ่งแรกคื อการทํ าให้ทุกคนเข้ าใจตรงกั นก่อนว่า ความเป็นองค์กรนวัตกรรม นั้น
หมายถึงอะไร คณะฯ จึงได้สร้างแรงจูงใจและปลูกฝังแนวคิดเรื่อง “นวัตกรรม” แก่นิสิต อาจารย์ รวมทั้ง
บุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดให้มีการประกวดความคิดใหม่ๆ เช่น โครงการรางวัลข้อเสนอแนะที่ดีในการ
พัฒนาคณะฯ (Best Suggestion Awards) โครงการรางวัลพัฒนาการดีเด่น (Best Improvement Awards)
โครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practice Awards) โครงการที่ปรึกษานวัตกรรม
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow)
คณบดี (อาจารย์ นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ) ได้แสดงวิสัยทัศน์และนโยบายต่อประชาคม คณะวิศวฯ มก.
ไว้ว่า ก้าวต่อไปของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ From e-Faculty to i-Faculty
ซึ่งหมายถึงจากคณะอิเล็กทรอนิกส์ (e-Faculty) สู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation-Faculty) โดยจะรักษา
ความเป็นผู้นําด้าน e-faculty เอาไว้ โดยจะให้ความสําคัญและผลักดันเรื่องนวัตกรรมควบคู่ไปด้วย ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่รองรับวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับการก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม ได้แก่
o เป็นผู้นําด้าน e-Faculty และปูทางให้นิสิตสู่ e-Engineer
o การพัฒนาสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation-Faculty) และ ปูทางให้นิสิตสู่ i-Engineer
o ให้งานบริการวิชาการเป็นแนวทางที่สร้างรายได้และชื่อเสียงมาสู่คณะฯ
o ปรับปรุงงานบริหารทั่วไปให้เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
o ให้กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งรวมใจและความสามัคคีของบุคลากร
ซึ่งการพัฒนาคณะฯสู่องค์กรนวัตกรรม (Innovation-Faculty) ควบคู่ไปกับการปูทางให้นิสิตมี
ความคิดสร้างสรรค์ ( i-Engineers) มีแนวทางการดําเนินงานและโครงการที่สําคัญไว้ดงั นี้
1) การพัฒนาและปูทางให้นิสิตสู่ i-Engineers คือการให้นิสิตสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม
จากโครงงานวิศวกรรมหรืออื่นๆ สู่การประกวดแข่งขันทั้งในระดับภาควิชา/คณะ และส่งเข้าแข่งขันต่อใน
ระดับชาติและนานาชาติ ได้สนับสนุนและกําหนดแนวทางการดําเนินงานไว้ดังนี้
2) ความมีส่วนร่วมของบุคลากร
hความมีส่วนร่วมของบุคลากรกลุ่มอาจารย์ เป็นที่ปรึกษา และควบคุม เป็นกรรมการสอบวัด
คุณภาพผลงาน และให้เกรด แสดงข้อคิดเห็นเพื่อปรับปรุงโครงงานวิศวกรรมของนิสิตให้มีคุณภาพสูงขึ้น
hความมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ทํางานประชาสัมพันธ์ จัดเตรียมสถาน การ
ประสานงานในการจัดหาทุนและงบประมาณ เชิดชูเกียรติแก่นิสิตที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติ
hความมีส่วนร่วมของผู้บริหาร คณบดีจะติดตาม ประเมินผล และรายงานความก้าวหน้า เยี่ยม
ชมและประเมินผลโครงงาน
กระบวนการดําเนินงาน (Processes) ขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตแบ่งการ
ดําเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ งานที่ดําเนินการโดยส่วนกลางของคณะฯ งานที่ดําเนินการโดยภาควิชา
และงานที่ดําเนินการโดยคณะกรรมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ซึ่งมีผังการดําเนินงานแสดงได้ดังนี้
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เริ่มต้น
การกําหนดแผนการดําเนินงาน
การแบ่งงาน
คณะ

ภาควิชา

ประชาสัมพันธ์แผนงาน

คณะกรรมการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

โครงการก้าวสู่วศิ วกรยุคใหม่/ค่ายทะลุฟ้า

จัดประชุมชี้แจงนิสิตชั้นปีที่ 4
จัดประชุมชี้แจงอาจารย์ที่ปรึกษา

กําหนดแผนปฎิบัติการประจําปี

เห็นชอบหัวข้อและอาจารย์ที่ปรึกษา

พิจารณาเสนอโครงงานขนาดใหญ่

จัดสอบ Proposal โครงงาน

จัดดูงานนอกสถานที่เพื่อหาหัวข้อ

จัดสรรเงินกองทุนฯ สนับสนุน

เบิกจ่ายเงินให้แก่นิสิตทําโครงงาน

ประสานงานเรือ่ งโครงงาน

จัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษนิสิตปีที่ 4

ควบคุมการทําโครงงาน

กําหนดหลักเกณฑ์ประเมินโครงงาน

จัดหาสปอนเซอร์สนับสนุนรางวัล

จัดสอบนําเสนอผลโครงงานวิศวกรรม

จัดนิทรรศการโครงงานวิศวกรรม

ประกวด และ คัดเลือกโครงงานวิศวกรรมดีเด่น ในแต่ละสาขาวิชา
พิธีมอบรางวัลโครงงาน

สนับสนุนนิสิตที่มีผลงานเด่นเข้าประกวดแข่งขันในระดับชาติ/

ประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของโครงการ และคัดเลือกผลงานสู่การพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์
สิ้นสุด

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

91

5. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สาํ คัญ
¬ รางวัลที่นิสิตได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ จากการที่คณะฯ ได้
ให้ความสําคัญและดําเนินการอย่างเป็นระบบในให้นิสิตสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมสู่การประกวดแข่งขัน
ส่งผลให้มีนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่จากโครงงานวิศวกรรมเกิดขึ้นสูงกว่าที่คาดหวังไว้มาก มีนิสิตได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับโลกต่อเนื่องกันทุกปีอันนํามาซึ่งชื่อเสียงของคณะฯ มหาวิทยาลัย และประเทศไทยเป็น
อย่างมาก ตัวนิสิตเองที่ได้รับรางวัลเมื่อจบเป็นบัณฑิตออกไปทํางานก็ได้งาน ที่ดี เป็นที่พอใจของนายจ้างและมี
เงินเดือนเริ่มต้นที่สูงกว่าทั่วไปมาก จึงถือได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ e&i-Engineers ที่ประสบ
ผลสําเร็จดียิ่ง
สรุปรางวัลที่นิสิตได้รับจากการประกวดแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติ ดังนี้ ปี
การศึกษา 2549 รวม 13 รางวัล ปีการศึกษา 2550 รวม 24 รางวัล ปีการศึกษา 2551 รวม 27 รางวัล และปี
2552 รวม 24 รางวัล
¬ ผลงานด้านนวัตกรรมของบุคลากร บางส่วน ที่คณะภาคภูมิใจ
o ผลงานนวัตกรรม : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เช่น หุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดย รศ.ยืน
ภู่วรววรณโปรแกรม LMS “M@xLearn” ผลงาน อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ และ อ.จิตติ นิรมิตรานนท์
ผลงานวิจัยไอทีดีเด่น ICT Award 2010 ประเภทซอฟต์แวร์ โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ และผศ.ดร.ภุชงค์
อุทโยภาศ
o ผลงานนวัตกรรม : สู่การใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เช่น เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์พืช โดย
รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล เรือเหาะอาภากร โดย รศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์ และคณะ เครื่องให้น้ําพืชทางใบ โดย รศ.ดร.ปอง
วิทย์ ศิริโพธิ์ ปุ๋ยสั่งตัด ผ่านมือถือ โดย รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล และทีมวิจัย และ สถานีรับสัญญาณดาวเทียม
SMMS
o ด้านผลงานนวัตกรรม : สู่การใช้ประโยชน์ด้านการทหาร เช่น เป้าฝึกปราบเรือดําน้ํา อุปกรณ์ฝึก
การรบระยะประชิดโดยใช้เทคโนโลยีเครือข่ายรับรู้ไร้สาย โดย รศ.ณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว และทีมวิจัย หุ่นยนต์เก็บกู้
ระเบิด และ อากาศยานขึ้น– ลงแนวดิ่งตรวจการณ์ โดย รศ.ดร. ณัฏฐกา หอมทรัพย์
o ด้านผลงานนวัตกรรม : สู่การใช้ประโยชน์ด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ชุดกังหันพลังน้ํา
โดย
รศ.ชัยวัฒน์ ขยันการนาวี
o ด้านบริการวิชาการ เช่น โครงการส่งเสริมศักยภาพและการแข่งขันของประเทศด้าน eLearning และโครงการวิจัยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ โดย อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ และโครงการบริการ
ระบบกลั่นกรองเว็บไซต์สมรรถนะสูง โดยรศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์
6. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome) (หมายถึง คุณภาพของผลผลิตที่สง่ ผลกระทบต่อผู้มสี ่วนได้
ส่วนเสีย เช่น การมีงานทําของนักศึกษาทีจ่ บ การจดสิทธิบัตรของงานวิจัย
ความพึงพอใจในการให้บริการ การได้รับรางวัล) ที่สําคัญ
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนํามาซึ่งชื่อเสียงของคณะฯ แล้วคณะฯ
ยังสามารถตอบสนองต่อยุทธ์ศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย ได้เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์
ของคณะฯ กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ทําให้การดําเนินงานของคณะฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นผลงานด้านนวัตกรรมหลายๆ การงานร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยราชการอื่นๆ
ทําให้ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ความอยู่ดีมีสุข และ ความมั่นคงของชาติ
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ด้านการพัฒนานิสิต การดําเนินงานด้านองค์กรนวัตกรรมได้ส่งผลต่อการพัฒนานิสิต ทั้งในด้านการ
เสริมสร้างความเป็นผู้นํา การทํางานเป็นทีม การสร้างความคิดริเริ่ม การเขียนข้อเสนอโครงการ การวางแผน
งาน การนําเสนอผลงาน การสื่อสาร รวมทั้งการสร้างจิตสํานึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม
โดยรวม การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ การตรงต่อเวลา การทํางานโดยคํานึงถึงคุณภาพ และสุดท้ายนิสิตได้
มีโอกาสฝึกฝนตนเองให้มีความเชื่อมั่น กล้าแสดงออก มีความสนใจในการเรียนและกระตือรือร้นในการทํา
โครงงานและสร้างสรรค์งานทางวิศวกรรม
7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน (หมายถึง ความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการ
ดําเนินงาน)
¬การจัดหางบประมาณสนับสนุนการพัฒนาคณะฯ สู่องค์กรนวัตกรรม โดยคณบดีจึงได้นําแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ ในระยะปี 2546-2549
โดย ตั้งเป็นโครงการ e-Faculty & eEngineers ซึ่งได้อนุมัติและผ่านไปยังทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคอมพิวเตอร์ของรัฐ จึงได้จัดสรรงบประมาณประจําปี 2547-2548
(ผูกพัน 2 ปี) ให้ในวงเงิน 30 ล้านบาท ซึ่งคณะฯ ได้นํางบประมาณดังกล่าวมาดําเนินโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่สําคัญตามแผนแม่บทไอซีที เข่น การสร้างความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐาน(Infrastructure) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ การปรับปรุงและขยายระบบเครือข่าย
“ดงตาลเน็ต” การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานสารสนเทศที่จําเป็นต่อการใช้งาน จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์
วิศวกรรม การปรับปรุงและขยายระบบเครือข่าย การเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการต่าง ๆ การ
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และ LCD Projector ในห้องเรียน
การจัดให้มีหน่วยดูแลบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ การส่งเสริมใช้งาน e-Learning
¬แนวทางการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาและปูทางให้นิสิตสู่ i-Engineers คณะฯ ได้
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการทําโครงงานวิศวกรรมของนิสิตชั้นปีที่ 4 และแสวงหาแหล่งทุน
ภายนอกเพิ่ม เติ ม เพื่อสนั บ สนุ น การประกวดแข่งขันของนิสิต และเป็นเงินรางวัล แก่นิสิ ต ที่ มีผ ลงานจาก
โครงงานวิศวกรรมดีเด่น
1) งบประมาณจากภายใน ส่วนใหญ่เป็นงบประมาณสนับสนุนนิสิตในการทําโครงงานวิศวกรรม
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ได้จัดสรรเงินกองทุนการศึกษาวิศวฯ คนละ 2,000 บาท สนับสนุนการทําโครงงาน
ขนาดใหญ่ หรือโครงงานสําคัญที่มีนสิ ิตทํางานร่วมกันหลายคนให้แก่ภาควิชาละ 1 โครงการละ 100,000 บาท
จัดสรรเงินกองทุนฯ ปีละ 500,000 บาท เพื่อจัดจ้างที่ปรึกษานวัตกรรมมาให้คําแนะนําและประเมินผลงาน
โครงงานวิศวกรรมของนิสิตว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์หรือไม่
2) งบประมาณจากภายนอก คณะฯ ได้ประสานงานติดต่อกับองค์กรภายนอก ภาคเอกชน และ
ศิษย์เก่า ซึ่งได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุน เป็นจํานวนปีละประมาณ 3 แสนบาท จากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ และผูป้ ระกอบการ ในโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ
และโครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยีคนไทย เพื่อต่อยอดผลงานจากโครงงานวิศวกรรมสู่เชิงพาณิชย์
ประมาณปีละ 1- 2 ล้านบาท
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8. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ทําการวิเคราะห์และประเมินตนเอง ด้านความเป็นเอกลักษณ์ “องค์กร
นวัตกรรม” ภายใต้กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อนําผลการวิเคราะห์และประเมินตนเอง มาทําการ
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้เข็มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จากการประเมินผลการดําเนินงาน ความเป็นเอกลักษณ์ “องค์กรนวัตกรรม” ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สามารถสรุปเป็น จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารทุกกระดับมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และมีการประสานงานในการทํางานเป็นทีม มีส่วน
ร่วมในการกําหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และได้มีการประกาศให้อาจารย์ และบุคลากรทุกระดับได้รับทราบ
2. มี ก ลไกในการพั ฒ นาแผนยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ารที่ เ ข้ ม แข็ ง มี ศั ก ยภาพ แผนมี ค วาม
สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะฯ และสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละเป้ า หมายของมหาวิ ท ยาลั ย มี
กระบวนการพัฒนาแผน ที่บุคลากรมีส่วนร่วมสูงทั้งระดับผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน มีการ
ปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามความก้าวหน้าของแผน
3. มีกลไกการบริหารผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ และประชุมรองคณบดีและผู้ช่วย
คณบดี
เป็นประจําทุกเดือนทําให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล สถานะของปัญหาด้านต่างๆ รวมทั้ง
สามารถติดตามและการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
4. มีกลไกประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และมีการปรับปรุงกลไกการ
ประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. มีการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพด้านเอกลักษณ์ของคณะฯ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ องค์กร
นวัตกรรม) โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะฯ ทําให้คณะฯ มีความมั่นใจที่จะสามารถ
รักษาความโดดเด่น และความน่าเชื่อถือในความเป็นเอกลักษณ์ของคณะฯ ได้ตลอดไป และทําให้การกําหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาคณะด้านนวัตกรรมมีความชัดเจน
6. คณะวิศวกรรมศาสตร์ อยู่ในสถานะและสภาพแวดล้อมที่จะหารายได้จากงานบริการวิชาการได้ง่าย
ทั้งงานบริการวิชาการเชิงวิชาการ และงานบริการวิชาการเชิงวิจัย
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีฐานะการเงินที่ดีและมั่นคง และมีความพร้อมจะสนับสนุนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ผลงานบริการวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร และลิขสิทธิ์ มีค่อนข้างน้อย
เมื่อเทียบกับจํานวนผลงานบริการวิชาการและงานวิจัยที่คณะผลิตขึ้นมา
2. ขาดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และกลไกที่จะรองรับการบูรณาการด้านงานบริการวิชาการเพื่อต่อ
ยอดสู่การเรียนการสอนและการวิจัยที่เป็นรูปธรรม
3. จํานวนองค์ความรู้ที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุน ส่งเสริม รวมทั้งสร้างระบบและกลไกในการบูรณาการงานบริการวิชาการและงานวิจัย สู่
การพัฒนาด้านการเรียนการสอน และการนําไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมให้ชัดเจน รวมทั้งจัดทําแผนกลยุทธ์
รองรับ
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2. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิ์บัตร และลิขสิทธิ์ ผลงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการ รวมทั้งควรมีแผนกลยุทธ์รองรับ และผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการสามารถจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้
3. ขยายขอบเขตงานด้านนวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี สู่ นวัตกรรมด้านการพัฒนา
ระบบการดําเนินงาน ให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว และ ประหยัด
4. พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์สู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งผลักดันกลไก KM ให้ เกิดความรู้ใหม่
การรักษาเผยแพร่ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ การสร้างมาตรฐานระบบงานหรือ
วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดี
9. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ปัจจัยสําคัญที่ทําให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสบความสําเร็จในการนําพาคณะสู่องค์กรนวัตกรรมที่มี
ผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติคือ บทบาทความเป็นผู้นําในการ
บริหารคณะฯ ของคณบดี (อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ) ทั้งในฐานะผู้ริเริ่ม และผู้สร้างแนวทางและผลงาน
ซึ่งสะท้อนภาพผ่านกระบวนการและวิธีการบริหารที่เป็นระบบและมีความชัดเจน นับตั้งแต่ การกําหนด
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและจริงใจ รวมทั้งการมีแผนและโครงการรองรับอย่างเป็น
ระบบครบถ้วน มีการติดตามผลงานและเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และประการสุดท้ายที่สําคัญ คือ ความสามารถใน
การสื่อสารและกระตุ้นให้ทั้งบุคลากร และนิสิต เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างผลงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม
ร่วมกัน
นวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มาจากผลงานวิจัยและพัฒนา ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของ
อาจารย์ และนิสิตในหน่วยเชียวชาญเฉพาะทาง หรือ SRU โครงการวิจัยของอาจารย์ โครงงานวิศวกรรมนิสิต
ชั้นปีที่ 4 วิทยานิพนธ์ของนิสิต ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ งานบริการวิชาการของอาจารย์ และ โครงการพิเศษ
เฉพาะกิจต่างๆ โดยได้เน้นการผลิตผลงานนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงและส่วนใหญ่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิชย์
10. การตั้งเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
“การมุ่งสูอ่ งค์กรพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน” โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ปัจจุบัน ดังนี้
B วิสัยทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับ
สากลที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
B พั น ธกิ จ ผลิ ต วิ ศ วกรมื อ อาชี พ ที่ มี ค วามสามารถและรอบรู้ ท างเทคนิ ค พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม และขยายงานทางด้านการวิจัยและบริการทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับ
ของสังคม และนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ
B นโยบายคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ มุ่งมั่นในการบริหารจัดการ
โดยยึดตัวแบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางการบริหารคณะฯ รวบทั้งผลักดันให้การดําเนินการ
ของคณะทุกภารกิจบรรลุผลตามข้อกําหนดของระบบประกันคุณภาพทุกฉบับที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ”
B เอกลักษณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือ องค์กรนวัตกรรม”
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B กลยุทธ์การดําเนินงานปีงบ ปีงบประมาณ 2554
กลยุทธ์ในการดําเนินงานปี 2554 กําหนดขึ้นโดยใช้แผนที่ยุทธศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สําหรับการดําเนินงานสําหรับปี 2554 ไว้ดังนี้
& ด้านการเงิน เพิ่มรายได้จากการดําเนินงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ การ
บริการวิชาการ ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ เพื่อให้มีฐานะการเงิน
ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและสร้างมูลค่าให้กับองค์กร
& ด้านลูกค้าหรือคุณภาพในการบริการ เพิ่มสัดส่วนการผลิตในระดับบัณฑิตศึกษา รักษา
มาตรฐานระดับคุณภาพ และความเชื่อมั่นในทุกภารกิจ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
& ด้ า นกระบวนการภายใน พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วาม
คล่องตัว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรโดยเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินพร้อมทั้งขยายผลงานวิจัยสู่การนําไปใช้
ประโยชน์
& ด้านการเติบโตและการพัฒนาองค์กร พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ พัฒนาทักษะความสามารถหลักของบุคลากรทุกสายงานรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัยด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ
& ด้านสังคมและสิงแวดล้อม สร้างจิตสํานึกและสนับสนุนการมีส่วนร่วมความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้น ทั้งในหมู่อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ในฐานะที่คณะฯ เป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม ส่งเสริมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติอย่างเหมาะสม
B การผลักดันแนวปฏิบัติทดี่ ีผ่านกลไกระบบประกันคุณภาพ
คณะฯ ได้ใ ช้ ตัวแบบประกันคุณภาพเป็นแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์ แนวปฏิบัติงานที่ดี
โดยจัดให้มีการนําเสนอและประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ไปพร้อมกับการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพของแต่ละหน่วยงานระดับภาควิชา และสํานักงานเลขาคณะฯ โดยได้จัดหาเงิน
รางวัล มามอบให้พร้อมการประกาศเชิดชูเกียรติ ทั้งนี้เพื่อเป็นทั้งแรงจูงใจ และแรงกดดันในการกระตุ้นให้
ภาควิชา และหน่วยงานคิดหาแนวทางการพัฒนาบัณฑิต และการดําเนินงานด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
อีกทั้งเป็นการคัดเลือกโครงการดีเด่นเข้าประกวดรางวัลคุณภาพที่จัดโดยมหาวิทยาลัยต่อไป นอกจากนั้นทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหลักการจัดการความรู้ (KM) ได้เป็นอย่างดี และสามารถขยายผลแนวปฏิบัติ
หรือสิ่งที่ดีไปสู่ภาควิชาอื่นๆ ได้ด้วย
Bการปรับยุทธศาสตร์การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์สปู่ ี 2555-2559
ในปี 2554 คณะวิศวกรรมสาสตร์ ได้ปรับยุทธศาสตร์การบริหารของคณะเข้าสู่ช่วง 2555-2559
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการเป็นสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
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® มุ่งสู่องค์กรพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ได้ พั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานประกั น คุ ณ ภาพ ตั ว บ่ ง ชี้ เอกลั ก ษณ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการรักษาบรรทัดฐานและเพื่อให้มั่นใจว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะสามารถสร้าง
ผลงานที่สอดคล้องกับ เอกลักษณ์ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีคุณภาพที่สูง สามารถผลิตผลงานออกมาได้
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ และคงไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ ให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ตลอดไป อีกทั้ง
เพื่อให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริหารทั้งในระดับคณะฯ และระดับมหาวิทยาลัย ประชาคมของคณะฯ ตลอดจน
สังคม และหน่วยงานภายนอกทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
เกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกรวมเข้ากับระบบประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 )
เป็นตัวบ่งชี้ประเภทกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์มาตรฐาน 10 ข้อ และเริ่มใช้ในการประเมินปี 2554
โดยคณะฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้บรรลุเกณฑ์ทั้ง 10 ข้อ และผลการประเมิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถ
ดําเนินงานได้บรรลุทั้ง 10 ข้อ ดังผลการประเมินต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1.1 ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ “คณะวิศวกรรมศาสตร์ คือองค์กรนวัตกรรม”
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
เป้าหมาย
10 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน
; 1. การกําหนดความเป็นเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะฯ
; 2. มีผลการดําเนินด้านความเป็นเอกลักษณ์ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
; 3. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางการบริหารตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มามากว่า 3 ปี
; 4. มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม
; 5. มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจําปีรองรับอย่างชัดเจน
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; 6. มีการเผยแพร่ผลงานเพื่อให้สังคมทั้งภายในและภายนอกได้รับรู้ถึงผลงานที่เป็นเอกลักษณ์อย่าเป็น
รูปธรรมและ ดําเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นภาพลักษณ์ที่ยอมรับได้ในสังคม
; 7. มีเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพในการควบคุมและรักษามาตรฐานการดําเนินงานเพื่อให้มั่นใจใน
คุณภาพของผลงาน พร้อมทั้งมีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งกลไกขับเคลื่อน กระบวนการภายใน และการ
ส่งเสริมการสร้างผลงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
;8. มีส่วนร่วมของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต ไม่น้อยกว่า 60%
;9. มีผลงานด้านนวัตกรรมส่งเข้าประกวดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติเป็นประจําทุกปี และผลงาน
ได้รับการยอมรับยกย่องเชิดชูเกียรติทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
;10. มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยผลการประเมินอยู่ไม่ต่ํากว่าค่า
คะแนน 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 -2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
3-5 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
6-7 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
8-9 ข้อ

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ
ตัวบ่งชี้ที่
ผลการดําเนินงาน
ผลการประเมินตามเกณฑ์
2552
2553
2552
2553
9.1.1
N/A
10 ข้อ
N/A
5.00

คะแนน 5
มีการดําเนินการ
10 ข้อ

เป้าหมาย
10 ข้อ

การประเมิน
เป้าหมาย
บรรลุ

ผู้นําเสนอผลงาน : อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพและการบริหารงาน
โดย คณะสัตวแพทยศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ความเป็นมา/หลักการ
ตามที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการดําเนินการประกันคุณภาพตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา นั้น ปัจจุบันพบว่า งานประกันคุณภาพยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา และ
ยังเป็นภาระงานของบุคคลกลุ่มหนึ่งเท่านั้น นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลยังไม่มีระบบฐานข้อมูลรองรับ ทําให้ขาด
ความครบถ้วนของข้อมูลที่สําคัญ ดังนั้น หากมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามารองรับการจัดทํา
ฐานข้อมูลและสามารถเชื่อมโยงกันได้ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับฝ่าย ระดับงาน และระดับคณะ โดย
ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบันทึก ตรวจสอบข้อมูล และจัดทําข้อมูลดัชนีประเมิน ทั้งการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอก เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกที่สําคัญในการตอบสนองต่อนโยบายและแนวปฏิบัติใน
การประกันคุณภาพคณะฯ รวมทั้ง สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทํารายงานสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้ และที่สําคัญเพื่อให้เกิดคุณภาพในการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อจัดทําระบบสารสนเทศของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระบบ
ฐานข้อมูลที่เกีย่ วข้อง เพื่อรองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
2) เพื่อสนับสนุนการทํางานของบุคลากรด้านการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล เพื่อเอื้อต่อระบบประกัน
คุณภาพและเป็นส่วนหนึ่งต่อระบบประกันคุณภาพและงานประจํา
3) เพื่อจัดเก็บระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มคี วามเชื่อมโยงและมีความเป็นปัจจุบัน
4) เพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
1) การจ้างที่ปรึกษาดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศเพือ่ การประกันคุณภาพและการบริหารงาน
(FIS : Faculty Information System) ประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงาน ประกอบด้วย ภาควิชา/หน่วยงาน
1.2 การจําแนกกลุ่มงานตามพันธกิจ ประกอบด้วย
- การเรียนการสอน (หลักสูตรการประเมินการสอนของอาจารย์)
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- การวิจัย (จํานวนโครงการวิจัย จํานวนเงินสนับสนุนวิจัย ผลงานวิจัย ผลงานตีพิมพ์
ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ)
- การบริการวิชาการแก่สังคม (วิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ฯลฯ)
1.3 ตัวบ่งชี้เพื่อการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะและสํานัก ประกอบด้วย ตัวบ่งชี่ใช้ในการ
ประเมิ น 9 องค์ ป ระกอบ สํ าหรั บ หน่ ว ยการจั ด การเรีย นการสอน (คณะ) และ 6 องค์ป ระกอบ สํ าหรั บ
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน (สํานัก)
1.4 ลักษณะการทํางาน
- ระบบประมวลผลข้อมูลในระดับคณะ (Transaction Processing System : TPS) เป็นระบบ
ช่วยจัดแยกประมวลข้อมูลที่เกิดจากเหตุการณ์ประจําวันของแต่ละคณะ เช่น กิจกรรม การให้บริการวิชาการ
เป็นต้น
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) เป็นระบบที่นํา
สารสนเทศมาใช้ในการจัดทํารายงานในลักษณะต่าง ๆ เพื่อการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
2) ประชุมชี้แจงทําความเข้าใจและกําหนดผู้รับผิดชอบการเก็บข้อมูลทั้งระดับบุคลากรภาควิชา/
หน่วยงาน และระดับคณะฯ
วิธีการดําเนินงาน
ขั้นที่ 1 กําหนดผู้รับผิดชอบ/รหัสการใช้งานของผู้รับผิดชอบ
- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ตรวจสอบข้อมูล
- ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูล
- รหัสการใช้งาน
• ส่วนบุคคล
• ภาควิชา/หน่วยงาน
• ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน
• ผู้บริหารคณะฯ
ขั้นที่ 2 อบรมเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปภาควิชา/หน่วยงาน/ผูเ้ กี่ยวข้อง
- รู้จักโปรแกรม
- วิธีการกรอกข้อมูล
ขั้นที่ 3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปภาควิชา/หน่วยงานกรอกข้อมูลทุกส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
(ยึดตามสังกัดบุคลากร)
- ข้อมูลบุคลากร / การพัฒนาบุคลากร
- ผลงานวิจัย
- คําสั่งที่ภาควิชาออกเอง
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- โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจัด
ขั้นที่ 4
- ติดตามการกรอกข้อมูล
- ปัญหา/อุปสรรคจากการใช้โปรแกรม
- เพื่อประสานกับผู้พัฒนาโปรแกรมให้แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work Flow)
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ฐานข้อมูลจําแนกเป็น 6 ส่วน
1) การทํางานของระบบสารสนเทศคณะฯ (FIS) ทั้งในส่วนของการบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
ได้แบ่งการทํางานออกเป็น 6 ส่วน ซึ่งจะมีเกีย่ วข้องในส่วนต่างๆ ดังนี้
Part 1 Data Management
เป็นส่วนการจัดการฐานข้อมูล และการกําหนดผู้ใช้งานให้กับระบบ มีผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบ
Part 2 Public Information
เป็นส่วนการแสดงผลสารสนเทศและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลในระบบ ในด้านต่างๆ
คือ
1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลการเรียนการสอน

4. ข้อมูลการบริการวิชาการ

5. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

6. ข้อมูลผลงาน

7. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

8. ข้อมูลสืบค้นข้อมูล

9. Benchmarking

10. ข้อมูลรายงานประจําปี
คณะฯ

11. ข้อมูลการจองอาคาร/ ห้องประชุม 12. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

ผู้ใช้งานในระบบ คือ บุคคลทั่วไป สาธารณชนดูได้
Part 3 Faculty login
เป็นส่วนการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายใช้
บันทึกผลการดําเนินการในด้านต่างๆ คือ
1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลบัณฑิต

4. ข้อมูลการเรียนการสอน

5. ข้อมูลงานวิจัย /นําเสนอ / ตีพิมพ์ 6. ข้อมูลผลงานอื่นๆ/นวัตกรรม

7. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

8. ข้อมูลการให้บริการวิชาการ

9. ข้อมูลคําสั่งแต่งตั้ง/กรรมการ

10. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

11. ข้อมูลแผนงานโครงการ

12. คัดกรองข้อมูล

ผู้ใช้งานในระบบ คือ ผูบ้ ันทึกข้อมูลภาควิชา/หน่วยงาน
Part 4 Personnel Login
เป็นส่วนที่บุคลากรทุกคนใช้ตรวจสอบข้อมูลผลการดําเนินงานด้วยตนเอง และใช้บันทึก
ข้อมูลภาระงานเข้าในฐานข้อมูลร่วมกับการบันทึกของข้อมูล part 3 ในด้านต่าง ๆ คือ
1. Personnel Data

2. บันทึกภาระงาน

3. ผลงาน

4. การบริการวิชาการ

5. ฝึกอบรม/สัมมนา/ ดูงาน

6. คําสั่ง / ประกาศ

7.ประเมินผลการสอน

8. My Resume

ผู้ใช้งาน คือ บุคลากรทุกคน
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Part 5 Executive Information
เป็นส่วนแสดงผลการประมวลผลข้อมูลสําหรับผู้บริหารเพื่อใช้สารสนเทศประกอบในการตัดสินใจ
ในด้านต่างๆ คือ
1. Overview

2. สถิติบุคลากร

3. การเรียนการสอน

4. การบริการวิชาการ

5. การพัฒนาบุคลากร

6. งานวิจัย

7. แผนงาน/โครงการ
ผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารคณะฯ
Part 6 Faculty Information
เป็นส่วนที่แสดงผลที่ได้รวบรวมสารสนเทศทั้งหมด และแสดงสารสนเทศเฉพาะภาควิชา /
หน่วยงาน ที่ Login เข้าไปในระบบ ใช้เป็นสารสนเทศประกอบในการตัดสินใจด้านการบริหารในด้านต่าง ๆ
คือ
1. ข้อมูลภาควิชา

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลการเรียนการสอน

4. ข้อมูลการบริการวิชาการ

5. ข้อมูลผลงาน

6. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

7. ข้อมูลฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด

8. ข้อมูลการใช้ห้องและยานพาหนะ 9. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

ผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้บริหารคณะฯ
2) ผู้บริหาร/ภาควิชา/หน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดูและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการ
บริหารอื่น ๆ เช่น งานประกันคุณภาพ เป็นฐานข้อมูล web base ที่นําผลงานจากที่ key ไว้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างได้
3) การทํางานของระบบสารสนเทศคณะฯ (FIS) ทั้งในส่วนของการบันทึกข้อมูลและการประมวลผล
ได้แบ่งการทํางานออกเป็น 6 ส่วน ซึ่งจะมีเกีย่ วข้องในส่วนต่างๆ ดังนี้
Part 1 Data Management
เป็นส่วนการจัดการฐานข้อมูล และการกําหนดผู้ใช้งานให้กับระบบ มีผู้ดูแลระบบเป็นผู้รับผิดชอบ
Part 2 Public Information
เป็นส่วนการแสดงผลสารสนเทศและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลในระบบ ในด้านต่างๆ คือ
1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลการเรียนการสอน

4. ข้อมูลการบริการวิชาการ

5. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

6. ข้อมูลผลงาน

7. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

8. ข้อมูลสืบค้นข้อมูล

9. Benchmarking

10. ข้อมูลรายงานประจําปีคณะฯ

11. ข้อมูลการจองอาคาร/ ห้องประชุม

12. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ

ผู้ใช้งานในระบบ คือ บุคคลทั่วไป สาธารณชนดูได้
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Part 3 Faculty login
เป็นส่วนการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล/ภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้รับมอบหมายใช้
บันทึกผลการดําเนินการในด้านต่างๆ คือ
1. ข้อมูลหน่วยงาน

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลบัณฑิต

4. ข้อมูลการเรียนการสอน

5. ข้อมูลงานวิจัย /นําเสนอ / ตีพิมพ์

6. ข้อมูลผลงานอื่นๆ/นวัตกรรม

7. ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร

8. ข้อมูลการให้บริการวิชาการ

9. ข้อมูลคําสั่งแต่งตั้ง/กรรมการ

10. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

11. ข้อมูลแผนงานโครงการ

12. คัดกรองข้อมูล

ผู้ใช้งานในระบบ คือ ผูบ้ ันทึกข้อมูลภาควิชา/หน่วยงาน
Part 4 Personnel Login
เป็นส่วนที่บุคลากรทุกคนใช้ตรวจสอบข้อมูลผลการดําเนินงานด้วยตนเอง และใช้บันทึกข้อมูล
ภาระงานเข้าในฐานข้อมูลร่วมกับการบันทึกของข้อมูล part 3 ในด้านต่าง ๆ คือ
1. Personnel Data

2. บันทึกภาระงาน

3. ผลงาน

4. การบริการวิชาการ

5. ฝึกอบรม/สัมนา/ ดูงาน

6. คําสั่ง / ประกาศ

7.ประเมินผลการสอน

8. My Resume

ผู้ใช้งาน คือ บุคลากรทุกคน
Part 5 Executive Information
เป็นส่วนแสดงผลการประมวลผลข้อมูลสําหรับผู้บริหารเพื่อใช้สารสนเทศประกอบในการตัดสินใจ
ในด้านต่างๆ คือ
1. Overview

2. สถิติบุคลากร

3. การเรียนการสอน

4. การบริการวิชาการ

5. การพัฒนาบุคลากร

6. งานวิจัย

7. แผนงาน/โครงการ
ผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารคณะฯ
Part 6 Faculty Information
เป็นส่วนที่แสดงผลที่ได้รวบรวมสารสนเทศทั้งหมด และแสดงสารสนเทศเฉพาะภาควิชา/
หน่วยงาน ที่ Login เข้าไปในระบบ ใช้เป็นสารสนเทศประกอบในการตัดสินใจด้านการบริหารในด้านต่างๆ คือ
1. ข้อมูลภาควิชา

2. ข้อมูลบุคลากร

3. ข้อมูลการเรียนการสอน

4. ข้อมูลการบริการวิชาการ

5. ข้อมูลผลงาน

6. ข้อมูลกิจกรรมในรอบปี

7. ข้อมูลฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด

8. ข้อมูลการใช้ห้องและยานพาหนะ

9. ข้อมูลแผนงาน/โครงการ
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ผู้ใช้งาน คือ ผู้บริหารภาควิชา/หน่วยงาน/ผู้บริหารคณะฯ
4) ผู้บริหาร/ภาควิชา/หน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถดูและใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการ
บริหารอื่นๆ เช่น งานประกันคุณภาพ เป็นฐานข้อมูล web base ที่นําผลงานจากที่ key ไว้ประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้างได้
ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
1) ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
2) ฐานข้อมูลทีม่ กี ารเชื่อมโยงกันในงานที่เกี่ยวข้อง
3) ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการประกันคุณภาพและการตัดสินใจ
ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
1) เกิดระบบฐานข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
2) หลังการใช้ระบบฐานข้อมูลมีผลการประเมินการประกันคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าก่อนการใช้ระบบ
ฐานข้อมูล
3) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าใช้ระบบไม่ต่ํากว่าดี
4) สามารถลดภาระงานที่ซ้ําซ้อนของบุคลากรทั้งระดับภาควิชา/หน่วยงาน และในภาพรวมของ
คณะฯ
เป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศในการรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และการตรวจประเมิน
คุณภาพในระดับภาควิชา/หน่วยงานผ่านระบบ electronic

ผู้นาํ เสนอผลงาน : นางสาวยุพิน ภวพงศ์สุภัทร หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์
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โครงการสง่างามอย่างไทย....สู่นิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร์
โดย คณะศึกษาศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. ความเป็นมา/หลักการ
ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รณรงค์ให้ปีการศึกษา 2553- 54 เป็นปีแห่งการแต่งกายงามตาม
ระเบี ยบควบคู่ไปกับการพั ฒนาคุ ณลักษณะอันพึงประสงค์อื่นๆแก่ นิสิต ของมหาวิ ทยาลั ย พร้อมทั้งคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ได้กําหนดปณิธานของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นผู้มีความรู้ คู่
คุณธรรม สามารถชี้นําสังคม ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้
อย่างเหมาะสม
จากแนวนโยบายดังกล่าว งานพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ได้การเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนา
นิสิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้เชิงวิชาชีพ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งถือเป็นภารกิจอันสําคัญในการ
สร้างบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์บนพื้นฐานของความเป็นไทยจึงได้จัดทําโครงการสง่างาม
อย่างไทย สู่นิสิตวัยใสคณะศึกษาศาสตร์ขึ้น ค่าใช้จ่ายได้รับการสนับสนุนจากสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศาสตร์ เพื่อ ให้นิสิตได้มี โอกาสได้ รั บความรู้ และประสบการณ์ ที่สามารถ
แสดงออกได้ทางกาย วาจา และจิตใจที่ดีงาม การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาไว้ซึ่ง
วั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของไทยอั น ประกอบด้ ว ย การไหว้ ซึ่ ง ถื อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องคนไทย การแสดงความ
จงรักภั กดี ต่อชาติและสถาบั นพระมหากษัตริย์ด้วยการแสดงความเคารพ กิริยามารยาท การแต่งกายที่
เหมาะสมตามกาลเทศะ ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้มิใช่เพียงการแสดงความเคารพแต่ยังคงมีความหมายลึกซึ้งถึง
จิตใจที่อ่อนโยน การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตน และการให้เกียรติต่อบุคคลที่สถานภาพแตกต่างกัน ถือได้
ว่าเป็นคุณลักษณะอันดีงามอย่างไทยหรือมีความสง่างามอย่างไทย นอกจากนี้ยังถือเป็นการเสริมสร้างคุณธรรม
ด้านความกตัญญูกตเวทีด้วยการแสดงความเคารพและเสริมสร้างด้านจริยธรรมในด้านความประพฤติที่ดีงาม
ตามแบบอย่างของไทย เป็นการสร้างจิตสํานึกของความเป็นไทยและการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามสู่
นิสิตชั้นปีที่ 1 นับเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพอันดีงามในวิชาชีพครู ถือเป็นประสบการณ์ตรงที่จะ
ส่งผลให้เกิดเจตคติในการสร้างค่านิยมที่ดีงามทั้งส่วนตนและสังคมรอบข้างต่อไป
ซึ่งจากการประเมินผลการดําเนินงานในปี 2553 ด้วยกระบวนการ PDCA พบว่าโครงการมีผลสําเร็จ
อยู่ในระดับสูง ทางคณะกรรมการพัฒนานิสิตจึงมีมติให้จัดโครงการนี้ ในปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 2 เพื่อความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นิสิต และมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยนําข้อเสนอแนะจากการดําเนินงานในรุ่นที่ผ่านมาเป็นแนวทางส่วนหนึ่งในการปรับ
รูปแบบการดําเนินกิจกรรม ที่สามารถยกระดับการดําเนินงานให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยยังคงเนื้อหาสาระ
เดิมคือการให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สามารถแสดงออกได้ทางกาย วาจา และจิตใจที่ดีงาม
การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงการรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
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ส่วนเนื้อหาสาระที่จัดประสบการณ์เพิ่มเติมขึ้นเป็นผลมาจากการจัดหลักสูตรระยะสั้นให้นิสิตแกนนํา
คณะศึกษาศาสตร์ให้มีการพัฒนาตนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ซึ่งจากผลการดําเนินงานที่ผ่านมา พบว่า
นิสิตมีความเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์สามารถนําไปใช้กับชีวิตประจําวันได้จริง และการปลูกฝังการมี
จิตสาธารณะ ด้วยการปลูกป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ตรงที่จะส่งผลให้เกิดเจตคติในการสร้างค่านิยม
ที่ดีงามทั้งส่วนตนและสังคมรอบข้างต่อไป
1.1 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
ในการดําเนินงานของโครงการได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ ายจากสํ านักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อการจัดทําและได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคณะศึกษาศาสตร์ที่
มอบหมายให้งานพัฒนานิสิตเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ประกอบกับสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ได้กําหนดเป็น
นโยบายในการพัฒนานิสิตชั้นปีที่ 1 ให้เป็นผู้มีบุคลิกภาพเชิงวิชาชีพที่เหมาะสมบนพื้นฐานความเป็นไทย จึง
เข้ามามีบทบาทที่สําคัญในการเป็นคณะทํางานร่วมกับคณาจารย์ และวิทยากรรับเชิญจากโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแบ่งระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน ดังนี้
ระยะเวลาดําเนินการ
1. ระยะเตรียมการ
ได้มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นส่วนในการเตรียมการ ดังนี้เขียนโครงการและ
ขออนุมัติโครงการ จัดหาสถานที่ดําเนินงานและติดต่อประสานงานการเงินและการเบิกจ่าย ประชุมการปฏิบัติ
และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดทําเอกสาร ของที่ระลึก
ประกอบการดําเนินโครงการ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ การจัดเตรียมแบบประเมินโครงการ ดําเนินกิจกรรมตาม
วันและเวลาที่กําหนด ประเมินโครงการและสรุปโครงการหลังจากทํากิจกรรม
2. วัน เวลา ในการดําเนินกิจกรรม
เป็นกิจกรรมทีจ่ ัดนอกสถานที่ เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน
- ปีการศึกษา 2553 วันที่ 3-4 กันยายน 2553 ณ กรมอูท่ หารเรือภูมิพล อดุลยเดช อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี
- ปีการศึกษา 2554 วันที่ 4-5 กันยายน 2554 ณ ผูใ้ หญ่ชงค์โฮมสเตย์ อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม
3. ระยะเวลาในการประเมินผลกิจกรรม
ในเดือนกันยายน ถึงตุลาคม คณะทํางานได้มีการประชุมประเมินและสรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ส่วน คือ การประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการ การประชุมสรุปผลการดําเนินงานของคณะทํางาน และการประชุมของคณะกรรมการพัฒนานิสิต
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1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือบุคลิกภาพวิชาชีพครู และให้
นิสิตคณะศึ กษาศาสตร์ได้ มีป ระสบการณ์ตรงในการอบรมฝึ ก ปฏิ บัติแ ละให้ ค วามรู้ ใ นด้ านการไหว้ กิริย า
มารยาท การแต่งกายชุดนิสิตหรือการแต่งกายเชิงวิชาชีพให้ถูกต้องมีความเหมาะสมถูกกาลเทศะ มีจิตสํานึกที่
ดีต่อการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย รักษาศิลปวัฒนธรรมไทย เสริมสร้างคุณธรรมด้านความ
กตัญญูด้วยการแสดงความเคารพและจริยธรรมด้วยการแสดงความประพฤติที่ดีงามตามแบบอย่างของไทย
และเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาสดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย การทํ า งานร่ ว มกั น เป็ น ที ม และเสริ ม สร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น ตลอดจนสามารถแสดงความเคารพด้ ว ยความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ได้อย่างถูกต้อง รู้จักใช้วิธีการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
อย่างเหมาะสม และมีจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
แผนการปฏิบตั ิงาน
1. เขียนโครงการและขออนุมัติโครงการ
2. จัดหาสถานที่ดําเนินงานและติดต่อประสานงาน
3. ประชุมการปฏิบัติและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
4. ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ
5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
6. ดําเนินกิจกรรมตามวันและเวลาที่กําหนด
7. ประเมินโครงการและสรุปโครงการหลังจากทํากิจกรรม
ดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
1. มีการดําเนินโครงการตามวันและเวลาที่กําหนด
2. จํานวนนิสิตเข้าร่วมโครงการทั้งหมดไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
4. มีนวัตกรรมในการส่งเสริมความสง่างามบนความเป็นไทย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน
2. ปัจจัยนําเข้า (Input)
โครงการสง่ า งามอย่ า งไทยได้ รั บ การได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากส่ ว นงานหลายฝ่ า ยนั บ ตั้ ง แต่ สํ า นั ก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรที่ให้ทุนสนับสนุนการดําเนินงาน เป็นเวลา 2 ปี ต่อเนื่อง ในปี 2553 ได้รับ
งบประมาณ 183,000 บาท และปี 2554 ได้รับงบประมาณ 221,500 บาท โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ได้เป็นคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการโดยตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุลิกภาพเชิงวิชาชีพ
ให้กับนิสิต และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้การอนุเคราะห์ด้านวิทยากร และสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ สโมสรนิสิตที่เข้มแข็งในการดําเนินงานร่วมกับอาจารย์อย่างเป็นระบบ และเครือข่ายชมรมศิษย์เก่าที่
อํานวยความสะดวกด้านที่พัก วิทยากรร่วม และสถานที่ในการดําเนินกิจกรรม
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การทํางานร่วมกันของบุคลากรหลายภาคส่วนก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการบริหารจัดการและ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง ซึ่งการทํางานเป็นทีมนับเป็นหัวใจอันสําคัญในการดําเนินโครงการนี้ให้
ประสบความสําเร็จ อีกทั้งปณิธานอันแน่วแน่ของคณะศึกษาศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและ
คุณธรรม เป็นส่วนผลักดันที่ทําให้เกิดการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์
ควบคู่กันไปให้นิสิตได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โครงการสง่างามอย่างไทยจึ งนับเป็นอีกหนึ่ ง
โครงการที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย
3. วิธีการดําเนินงาน
3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้แบ่งการทํางานเป็นทีม ได้แก่
ทีมนํา เป็นขับเคลื่อนแนวนโยบายในการดําเนินกิจกรรม และอํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนานิสิต และสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะทํางานทางด้านกิจการนิสิต
ของคณะศึกษาศาสตร์
ทีมทํา มีหน้าที่ กําหนดแนวคิดหลัก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิพากษ์หลักสูตรการฝึกอบรม จัดทํา
หลักสูตรการฝึกอบรม และเป็นวิทยากรร่วมกันในแต่ละหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่
1. คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. วิทยากรรับเชิญจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯ
3. คณะกรรมการจากสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
ทีมประสาน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่าย อาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการฝ่ายพัฒนานิสิต และ
นักกิจการนิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มีหน้าที่ประสานงานทุกส่วนงานให้ดําเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
3.2 ขัน้ ตอนการดําเนินงาน (Work Flow)
กิจกรรม
มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

เขียนโครงการและขออนุมัติ
โครงการ
จัดหาสถานที่ดําเนินงานและติดต่อ
ประสานงาน
การเงินและการเบิกจ่าย
ประชุมการปฏิบัติและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ประชาสัมพันธ์แก่นิสิตผู้เข้าร่วม
โครงการ
การจัดทําเอกสาร ของที่ระลึก
ประกอบการดําเนินโครงการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
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กิจกรรม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

การจัดเตรียมแบบประเมินโครงการ
ดําเนินกิจกรรมตามวันและเวลาที่
กําหนด
ประเมินโครงการและสรุปโครงการ
4. การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการดําเนินงานได้ใช้ระบบการจัดการความรู้ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตามโมเดล 4 S คือ S (Search) = การสํารวจ การค้นหาประเด็นในการจัดการความรู้ เป็นการหาองค์
ความรู้ของบุคลากรทีมทํา เพื่อจัดทําหลักสูตร และหาวิธีปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ S (Share) =
การแลกเปลี่ยนความรู้ ทั้งองค์ความรู้ที่เปิดเผย และ องค์ความรู้ที่ซ่อนเร้น จากการประชุมคณะทํางานทําให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้มีประสบการณ์ไปยังอาจารย์ใหม่ๆ ที่
เป็นคณะทํางาน และจากอาจารย์สู่นิสิต ตลอดจนรับฟังแนวคิดของนิสิตเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการในการดําเนิน
กิจกรรม S (Store) = การจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ ในการจัดทําโครงการเมื่อเสร็จสิ้นแล้วได้มีการรวม
เล่มเป็นรายงานผลการดําเนินงานต่อคณะศึกษาศาสตร์ เก็บไว้ที่งานพัฒนานิสิตให้ผู้สนใจสามารถศึกษาและ
สืบค้นข้อมูลได้ S (Shine) = การนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายหลังสิ้นสุดโครงการ ทางสาขาต่างๆ
ได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เช่นจัดทําโปสเตอร์รณรงค์การแต่งกาย การจัดสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็น
ไทยแก่นิสิตในสาขา ซึ่งนับได้ว่าเป็นโครงการที่ต่อยอดจากการดําเนินการในโครงการดังกล่าว
5. ผลการดําเนินงาน (Output) ที่สําคัญ
ผลการดําเนินงานของงานพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 - 2554 ที่เป็นผลมาจาก
การได้รับทุนจากสํานักพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมการเกษตรให้ริเริ่มดําเนินการกิจกรรมทางด้านการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์หรือ
บุคลิกภาพวิชาชีพครู ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ โดยให้นิสิตได้มีประสบการณ์ตรงในการอบรมฝึกปฏิบัติ
และให้ความรู้ในด้าน การไหว้ แสดงความเคารพด้วยความจงรักภักดีต่อชาติ สถาบันพระมหากษัตริย์
กิริยามารยาท การแต่งกายชุดนิสิตหรือการแต่งกายเชิงวิชาชีพให้ถูกต้องมีความเหมาะสมถูกกาลเทศะเพื่อให้
นิสิตมีจิตสํานึกที่ดีต่อการแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเพื่อเป็นการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยของ
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมด้านความกตัญญูด้วยการแสดงความเคารพและจริยธรรมด้วย
การแสดงความประพฤติ ที่ ดี ง ามตามแบบอย่ า งของไทย เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ มี โ อกาสดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามวิ ถี
ประชาธิปไตย
นิ สิ ต ผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการทุ ก คนนอกจากจะได้ รั บ องค์ ค วามรู้ และประสบการณ์ แ ล้ ว ทางคณะ
ศึกษาศาสตร์ได้กําหนด หน่วยชั่วโมง
การเข้าร่วมกิจกรรมให้ได้รับแต้มคะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกําหนดให้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนานิสิตในด้านกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ
1.1 กิจกรรมด้านพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม คิดเป็น 3 หน่วยชั่วโมง
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1.2 กิจกรรมด้านทักษะวิชาการ
1.3 กิจกรรมด้านพัฒนาสุขภาพ

คิดเป็น 5 หน่วยชั่วโมง
คิดเป็น 7 หน่วยชั่วโมง
รวม 15 หน่วยชั่วโมง
ซึ่งนับเป็นอีกแรงจูงใจหนึ่งสําหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กระบวนการทํางานที่เป็นจุดเด่นสําคัญอีกประการหนึ่ง คือการใช้ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคี
ประกอบด้วย 1) คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มี
ความเชี่ยวชาญในงานของโครงการ และ 3) ทีมงานนิสิตจากสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นความร่วมมือที่
มุ่งนําศักยภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
วิธีการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานครั้งนี้ คือ ผลงานภาพยนตร์สั้นชุด I’m sorry : หนูขอโทษ
และ ภาพยนตร์ สั้ น ชุ ด กว่ า จะรู้ว่ ารั ก เป็ น การดํ า เนิ น งานตามระบบเทคโนโลยีก ระบวนการ (Process
Technology) ที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในการจัดทําโครงการคือ 3 ภาคีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมสโมสรนิสิตร่วมเป็นคณะทํางาน
จัดทําสคริป และวิพากษ์ผลงาน โดยยึดหลักการ “ใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด (Best Resource) เพื่อคุณภาพของ
งานที่ดีที่สุด (Best Quality)” โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอในข้อมูลข้างต้น
6. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
ภายหลังการดําเนินกิจกรรม ทางคณะทํางานได้มีการประเมินโครงการและสรุปโครงการ สําหรับนิสิต
ผู้เข้าร่วม โดยประเมินจากแบบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การประเมินความพึงพอใจแบ่งเป็น 3
ส่วน คือ การประเมินความพึงพอใจด้านวิทยากรผู้ให้ความรู้ การประเมินความพึงพอใจการดําเนินกิจกรรม
รูปแบบกิจกรรม และภาพรวมของกิจกรรม การประเมินความพึงพอใจด้านความรู้และการนําความรู้ไปใช้
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
นอกจากนี้ยังมีการสังเกตระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุมคณะทํางาน และการสัมภาษณ์
คณะวิทยากร เพื่อเป็นการสรุปกิจกรรมซึ่งได้ทําการประเมินโครงการภายหลังเสร็จสิ้นการดําเนินกิจกรรม และ
รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานิสิต
รางวัลที่ได้รับ
- คณะศึกษาศาสตร์ได้รับรางวัลนิสิตแต่งกายงามตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
- ภาพยนตร์สั้น เรื่อง หนูขอโทษ ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทาง
มหาวิทยาลัยขอให้ผลิตภาพยนตร์สั้นเพิ่มเติมอีก 1 ชุด เพื่อส่งเสริมการพัฒนานิสิตของมหาวิทยาลัย
- ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น สาขาทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553
- โครงการได้รับการคัดเลือกให้นําเสนอผลงาน ในการสัมมนาวิชาการปฏิบัติงานที่ดี (Good Practice)
สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 24 - 25 มกราคม 2554 ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ต
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7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
จากได้รับทุนสนับสนุนการจัดทําโครงการทั้ง 2 ปีต่อเนื่อง ได้ถูกจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ๆ
ได้แก่ ค่ารถบัส ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่า
ห้ อ งประชุม ค่า เช่ า อุ ป กรณ์ โ สตทัศ นู ป กรณ์ ค่ า ของที่ร ะลึ ก สํ าหรั บ นิสิ ต ค่ าวั ส ดุอุ ป กรณ์ ( แฟ้ ม , ปากกา,
กระดาษ ฯลฯ) ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ได้มอบหมายให้หัวหน้างานการคลังและพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล
การเบิก – จ่าย บนพื้นฐานความพอเพียงตามนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบกับกรมอู่ราชนาวีมหิดล
อดุลยเดช ได้ให้การอนุเคราะห์ด้านการจัดที่พัก และอาหารให้เป็นไปตามนโยบายที่กําหนด จึงสามารถบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายตลอดโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
กระบวนการทํางานที่ถือเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคล ที่เป็นจุดเด่นสําคัญในโครงการนี้ คือการใช้
ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคี ประกอบด้วย 1) คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ 3) ทีมงานนิสิตสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นความร่วมมือที่มุ่งนํา
ศักยภาพก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Successful
Practice

ภาพแสดงกระบวนการทํางานของ 3 ภาคี เพื่อสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานที่ประสบความสําเร็จ
เป็นการดําเนินงานตามระบบเทคโนโลยีกระบวนการ (Process Technology) ที่ปรากฏเป็นครั้ง
แรกในการจัดทําโครงการคือ 3 ภาคีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์โรงเรียน
สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมสโมสรนิสิตร่วมเป็นคณะทํางาน วิพากษ์หลักสูตร และผลงาน
โดยยึดหลักการ “ใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด (Best Resource) เพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุด (Best Quality)”
8. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
จากการประเมินผลที่ปรากฏในปี 2553 สํานักพิพิธภัณฑ์ และวัฒนธรรมการเกษตร จึงได้เปิดโอกาส
ให้ทางคณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดทําโครงการเสนอในรุ่นที่ 2 ในปีการศึกษา 2554 โดยมีการพัฒนาจากผลการ
ประเมินในครั้งแรกและสอดแทรกคุณลักษณะอื่นที่สามารถบูรณาการเพิ่มเติมได้ คือ การนําแนวคิด
จิตตปัญญาศึกษา และการปลูกจิตสํานึกเรื่องจิตสาธารณะ และการมีเครือข่ายของศิษย์เก่าเข้ามาสนับสนุน
การดําเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ
9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)---
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10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
พอสรุปได้ว่าประเด็นสําคัญที่บ่งชี้ความเป็น Good Practice คือ การได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร กรมอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน การเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนานิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ การ
ทํางานเป็นทีมที่เป็นเครือข่ายร่วมกัน การสร้างระบบแรงจูงใจแก่นิสิตที่เข้าร่วมกิจรรม และการประเมินผลที่
ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้มีการจัดทําแบบประเมินโครงการสําหรับนิสิตผู้เข้าร่วม โดยประเมินจาก
แบบความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ยังมีการสังเกตระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม การประชุม
คณะทํางาน และการสัมภาษณ์คณะวิทยากร เพื่อเป็นการสรุปกิจกรรม นับเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการทํางานที่เป็นจุดเด่น คือการใช้ความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคี ประกอบด้วย 1) คณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ 2) คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญในงานของ
โครงการ และ 3) ทีมงานนิสิตสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ เป็นความร่วมมือที่มุ่งนําศักยภาพก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
การมีปัจจัยเอื้อ (Enabler) ภายในและภายนอก ในการดําเนินงาน
โครงการสง่างามอย่างไทยจะไม่สามารถสําเร็จลงได้ด้วยความดียิ่งหากขาดการได้รับการสนับสนุน
จากส่วนงานหลายฝ่ายนับตั้งแต่สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรที่ให้ทุนสนับสนุนการดําเนินงาน
คณะศึกษาศาสตร์โดยสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ที่ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ
เชิงวิชาชีพให้กับนิสิตโรงเรียนสาธิตแห่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ให้การอนุเคราะห์ด้านวิทยากร และสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ และสโมสรนิสิตที่เข้มแข็งในการดําเนินงานร่วมกับอาจารย์อย่างเป็นระบบ
การมีคุณค่าต่อสถาบันจากการมีวิธีปฏิบัติที่ดีตามกลุ่มภารกิจการพัฒนานิสิต
การทํางานร่วมกันของบุคลากรหลายภาคส่วนก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ในการบริหารจัดการและ
เป็นการสร้างเครือข่ายภาคีที่เข้มแข็ง ซึ่งการทํางานเป็นทีมนับเป็นหัวใจสําคัญในการดําเนินโครงการนี้ให้
ประสบความสําเร็จ อีกทั้งปณิธานอันแน่วแน่ของคณะศึกษาศาสตร์ที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่สมบูรณ์ด้วยปัญญาและ
คุณธรรม เป็นส่วนผลักดันที่ทําให้เกิดการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียนเพื่อเติมเต็มองค์ความรู้และประสบการณ์
ควบคู่กันไปให้นิ สิตได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย โครงการสง่างามอย่างไทยจึงนับเป็นอีกหนึ่ง
โครงการที่ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพอันดีบนพื้นฐานความเป็นไทย
วิธีการปฏิบัติที่เป็นนวัตกรรม จากโครงการ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานครั้งนี้ คือ ผลงานภาพยนตร์สั้นชุด I’m sorry : หนูขอโทษ
เป็นการดําเนินงานตามระบบเทคโนโลยีกระบวนการ (Process Technology) ที่ปรากฏเป็นครั้งแรกในการ
จัดทําโครงการคือ 3 ภาคีความร่วมมือระหว่างคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ คณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมสโมสรนิสิตร่วมเป็นคณะทํางานจัดทําสคริป และวิพากษ์ผลงาน โดยยึด
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หลักการ “ใช้ทรัพยากรที่มีค่าที่สุด (Best Resource) เพื่อคุณภาพของงานที่ดีที่สุด (Best Quality)” โดยมี
รายละเอียดตามที่เสนอในข้อมูลข้างต้น
11. การตั้งเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
การขับเคลื่อนมหาวิ ท ยาลัยสู่ ระดับนานาชาติเป็นเรื่ องที่ ทุ กหน่วยงานกําลังให้ ความสํ าคัญ ใน
ขณะเดียวกันสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม คือการมีหน่วยงานที่จัดกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นไทย บนพื้นฐานของวิถีชีวิตความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้นานา
ประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นไทย จะสามารถทําให้มหาวิทยาลัยก้าวไกลสู่สากลได้ด้วย
ความมั่นใจ และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันของตนเอง โครงการนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นอันสําคัญในการ
ผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับความสง่างามในภาพรวมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อไป

ผู้นาํ เสนอผลงาน : ผศ.กรกฎา นักคิ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์
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การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยผ่านโครงการสหกิจศึกษา
โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัลดีเยี่ยม ประเภทแนวปฏิบัติทดี่ /ี นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1. ความเป็นมา/หลักการ
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมวั ส ดุ ได้ ดํ า เนิ น การเข้ า ร่ ว มและจั ด ทํ า โครงการสหกิ จ ศึ ก ษาตั้ ง แต่
ปีการศึกษา 2545 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีการจัดแผนการเรียนให้นิสิตที่สนใจ
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ จากการดําเนินงานที่ผ่านมา ภาควิชาได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นอย่างดี สําหรับหน่วยงานที่ภาควิชามี
ความร่วมมือส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันวิจัยชั้นนําต่างๆ เช่น ศูนย์วิจัยโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดการสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล
1.1 วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ
โครงการสหกิจศึกษาแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน
แผนการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพ ในปี พ.ศ. 2553 มีเป้าหมาย คือ เพิ่มประสิทธิผลของโครงการสหกิจศึกษาที่มุ่งเน้นในด้านงานวิจัย
โดยวัดผลเป็นจํานวนผลงานวิจัยที่เพิ่มขึ้น จํานวนนิสิตเข้าร่วมสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น นิสิตนําโครงงานมาต่อยอด
เป็นปริญญานิพนธ์เพิ่มขึ้น รวมงานสหกิจศึกษาเข้ากับงานบริการวิชาการ งานวิจัย วางเป้าหมายของงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
2. ปัจจัยนําเข้า (Input) (หมายถึง งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต)
งบประมาณจากส่วนงานสหกิจศึกษา นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิเทศก์สหกิจ
ศึกษาหน่วยงานสหกิจศึกษา สถานประกอบการที่เข้าร่วม บุคลากรที่รับผิดชอบงานสหกิจศึกษาของภาควิชาฯ
รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษารุ่นที่ 15 (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2553)
ลําดับ รหัสนิสิต
รายชื่อนิสิต
1 50055136 นางสาวเบญจารี
พุ่มศิริ

นักวิจัยผู้ดูแล
ดร.วนิดา จันทร์วกิ ูล

ผู้ประสานงาน
คุณอัสนี
02-564-7000
utsanee@nstda.or.
th

ที่อยู่สถานประกอบการ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564 6500
โทรสาร 02-564 6501- 5
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ลําดับ รหัสนิสิต
รายชื่อนิสิต
2
50057108 นายอนรรฆ
ธนานุสนธิ์

นักวิจัยผู้ดูแล

3

50055169 นายปฐมพงศ์
เจนไธสง

ดร. ภาวดี เมธะคา
นนท์

4

50056209 นางสาวณัฐนันท์
งามสอาด
50055276 นางสาวปวีณา
แย้มสังข์
50056662 นางสาวสกุญญา
กลิ่นมณฑา

ดร. ชัญชณา ธนชยา
นนท์
ดร. นฤภร มนต์
มธุรพจน์

5
6

ผู้ประสานงาน

ที่อยู่สถานประกอบการ

7

50050236 นายดิสนีย์
ชาติเศรษฐพงษ์

8

50053792 นางสาวจุฑาทิพย์
คงเทพ

ดร. ศาศวัต มหบุญพา
ชัย,
ห้องปฏิบตั ิการ
วิเคราะห์ความ
เสียหายและการกัด
กร่อนของวัสดุ
โทรศัพท์ 0 25646500 ต่อ 4735
โทรสาร 0 25646338
รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญ รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญ
ชัย
ชัย

9

50053529 นายกิตติชิน ปลั่ง
พงษ์พันธ์

ดร.ปรารถนา คิ้ว
สุวรรณ

10

50053578 นายกุลกีรติ โกย
อนรรฆกุล

11

50056068 นายวรุณ บุญรําลึก
ถนอม
50053685 น.ส.จรรธิญา กริ่ง
เกษมศรี

9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์
จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ 037-392 901-6
โทรสาร 037-392 913
รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ รศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพ
10330โทรศัพท์ (662)218-7588
โทรสาร (662)218-7598

12

ดร.ปรารถนา คิ้ว
สุวรรณ

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ซอยจุฬาลงกรณ์ 12 ถนนพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ (662)2184110-11
โทรสาร (662)2154459
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน)
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3. วิธีการดําเนินงาน
มีการประชาสัมพันธ์ข้อดีของโครงการสหกิจศึกษาเพื่อจูงใจให้นิสิตเข้าร่วมโครงการ วางแผนการ
ดําเนินงานและควบคุมผลของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน การจัดทีมอาจารย์ที่ปรึกษาของภาควิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การใช้ประโยชน์จากการนิเทศก์สหกิจศึกษาในการเดินทางเพื่อสรุปหัวข้องาน การ
ดําเนินขั้นตอนการทดลอง จนสามารถทําการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างสมบูรณ์ในช่วงเวลาสหกิจศึกษา การ
ดําเนินการประสานงานอย่างต่อเนื่องและการเชิญหน่วยงานสนับสนุนเข้าร่วมเป็นกรรมการปริญญานิพนธ์ของ
นิสิต
ตารางแผนการดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษา
กิจกรรม

พ.ศ. 2552
พ.ศ.2553
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษา
ติดต่อสถานประกอบการ
ประชุมร่วมกับสถานประกอบการเพื่อกําหนดหัวข้อและ
ขอบข่ายงานวิจัย
จัดปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา
ชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินงานและการนิเทศก์งาน
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้อง (นิเทศก์งานครั้งที่ 1)
ติดตามความก้าวหน้าและนิสิตนําเสนอความก้าวหน้า
(นิเทศก์งานครั้งที่ 2 )
สรุปผลการดําเนินงานและนิสิตนําเสนอผลงานวิจัย
(นิเทศก์งานครั้งที่ 3)
นิสิตนําเสนอผลงานต่อกรรมการสหกิจศึกษาของคณะฯ
เพื่อประเมินผลและคัดเลือกนิสิตสหกิจดีเด่นของคณะฯ

3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน
มีการปรึกษาหารื อร่วมกันทั้งอาจารย์ในภาควิชา นักวิจัยจากหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ และ
อาจารย์ผู้ประสานงานสหกิจศึกษา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการดําเนินงานสหกิจให้เป็น
ระบบ โดยเริ่มจากการประชุมร่วมกับสถานประกอบการในการกําหนดหัวข้องานวิจัย และจัดทีมอาจารย์ของ
ภาควิชาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางต่างๆ เพื่อร่วมกําหนดขอบข่ายงานวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ปัญหางานวิจัยร่วมกัน การปฐมนิเทศนิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจก่อนที่นิสิตจะเข้าสถาน
ประกอบการ รวมถึงการกําหนดรูปแบบของการนิเทศก์งานสหกิจศึกษา
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3.2 ขัน้ ตอนกาารดําเนินงาน (Work Floww)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
0

• คัดเลือกสถานประกอ
อ
อบการ พร้อมเสสนอรายละเอียดให้
ด นิสิตที่สนใจจสมัครเข้าร่วมโครงการ

• รับสมัมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการสหกิ
ม
จจศึกษาเพื่อทราบบข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบ
บ
บการและงานที่นินิสิตสนใจ

• คัดเลือกนิ
อ สิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิกิจศึกษาโดยอาจจารย์ในภาควิชาและนั
า
กวิจัยจากสถานประกอบบการ

• ประชุชมร่วมกับสถานปประกอบการเพืพื่อกําหนดหัวข้องานวิ
อ จัยและรูปแบบการนิ
ป
เทศศก์งาน

• สรุปหัวข้องานวิจัยแลละรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงกาารส่งไปยังสถานนประกอบการแและคณะฯ

• จัดปฐฐมนิเทศนิสิตเพือเตรี
อ่ ยมความพพร้อมก่อนการเข้ข้าไปสถานประกกอบการ

• จัดส่งนิสิตสหกิจศึกษาไปยั
ษ งสถานปรระกอบการพร้อมเอกสารต่
อ
างๆ
• จัดอาจารย์นิเทศก์งานระหว่างปฏิบัตติิการโดยแบ่งเป็ป็น 3 ครั้ง คือ ครั
ค ้งที่ 1 ในช่วงหหนึ่งสัปดาห์แรกกของเดือน
ค ้งที่ 2 ในสัปดาห์
ด สุดท้ายของเดือนธ.ค. และ ครั้งที่ 3 ในสัปดาห์
ป สุดท้ายของเดือนก.พ.
พ.ย. ครั
• นําเสนนอผลงานวิจัยของนิ
ข สิตในการนินิเทศก์ครั้งที่ 3

• ประเมิมินผลการปฏิบัติตงิ านของนิสิตแและคัดเลือกนิสตสหกิ
ิ
จศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลั
ท ยเกษตรศาาสตร์

ง (Outpuut) ที่สําคัญ
4. ผลลการดําเนินงาน
จากการดําเนิ
า นงานโครงงการสหกิจศึกษา โดยเน้นการสร้
น
างผลงานวิจัยทําใหห้เกิดผลงานททางวิชาการ
ต่างๆ จํจานวนทั้งสิ้น 5 ผลงาน ได้ด้แก่ บทความที่ตีพิมพ์ในวาารสารวิชาการรระดับนานาชชาติ เอกสารปประกอบการ
ประชุมทางวิ
ม ชาการ และเอกสารรสิ่งตีพิมพ์ทางงวิชาการเสนออในที่ประชุมวิชาการประเภภทโปสเตอร์ทีท่ีนําเสนอใน
ที่ประชชุมระดับภูมิภาค โดยมีรายละเอียดของผผลงานดังต่อไปปนี้
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1) Journal articles 2 งาน ได้แก่
ผลงานที่ 1 ชือ่ เรื่อง “Mechanical Properties of Glass Ionomer Cements Doped
TiO2” Naruporn MONMATURAPOJ1*, Sakulya KINMONTA2,
Wiwaporn SOODSAWANG1,Siriporn TANODEKAEW1 and Somruethai
CHANNASANON1
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.20 No.3 pp.193-196, 2010
ผลงานที่ 2 ชือ่ เรื่อง “Hydrolyzed Poly(Butylene Succinate) Scaffolds Coated
with Bioactive Agent”
Wasana KOSORN, Boonlom THAVORNYUTIKARN, Benjaree PHUMSIRI, Paweena
UPPANAN, Preeyapan MEESAP and Wanida JANVIKUL*
Journal of Metals, Materials and Minerals, Vol.20 No.3 pp.95-99, 2010
2) Conference proceedings 1 งาน ได้แก่
ผลงานที่ 3 ชือ่ เรื่อง “Synthesis of Oligomer from Extracted Lignin Together
with Vegetable Oil for Coating Applications: A preliminary study”
Pathompong Janetaisong, Porntip Lekpittaya, Ubolrat Weerawatsophon, Pawadee
Methacanon
The 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1) October 7-8, 2010 Convention
Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
3) Conference: Oral presentation 1 งาน ได้แก่
ผลงานที่ 4 ชือ่ เรื่อง “Preparation of Polymer blends Poly (vinyl alcohol) - Poly
(vinyl pyrolidone) and Polymer blends Methyl hydroxy ethyl cellulose - Poly (vinyl
pyrolidone) Hydrogels by gamma irradiation”
Kittichin Plungpongpan, Kulkeerati koyanukkul, Prartana Kewsuwan and Apirat
Laobuthee The 2nd NRCT-JSPS Joint Seminar8 February 2011, Department of Materials
Engineering, Faculty of Engineering, Kasetsart University, Bangkok, Thailand
4) Conference: Poster presentation 1 งาน ได้แก่
ผลงานที่ 5 ชือ่ เรื่อง “Preparation of Hydrogels from Poly(vinyl alcohol) and
Methyl Hydroxy Ethyl Cellulose by Gamma Irradiation for Applications as Sodic Soil
Remedy”
Kittichin Plungpongpan, Kulkeerati koyanukkul, Prartana Kewsuwan and Apirat
Laobuthee
The 1st Polymer Conference of Thailand (PCT-1) October 7-8, 2010 Convention
Center, Chulabhorn Research Institute, Bangkok, Thailand
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5. ผลลัพธ์ของการดําเนินงาน (Outcome)
- เกิดการสร้างเครือข่ายในด้านงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม
- นิสิตมีทักษะในการทําวิจัย
- คณาจารย์มีการวิจัยในระดับภาคสนาม
- ส่งเสริมการทํางานที่ประสานกันอย่างบูรณาการ
- ผลงานทางวิชาการของนิสิตสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้จริง
- ผลงานทางวิชาการของนิสิตอยู่ในระดับที่นํามาตีพิมพ์เผยแพร่ได้
- ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
- ภาควิชาฯ มีรายได้จากการวิจัยและบริการวิชาการ
- ภาควิชาฯ เป็นที่รู้จักจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น

ผลลัพธ์เทียบกับ
เป้าหมาย (+/-)

2

จํานวนนิสิตที่เข้าร่วม
โครงการสหกิตศึกษา
จํานวนบทความตีพิมพ์
ในระดับปริญญาตรี

2553

ผลลัพธ์ 2553

1

2552

เป้าหมาย 2553

ผลงานตามพันธกิจของหน่วยงาน

ลักษณะแนวโน้ม
(+/-)

6. ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี

2551

8

12

+

4

4

12

+

6

6

+

3

5

6

+

ผลลัพธ์ในช่วง 3 ปี

7. ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการดําเนินงาน
1. สร้างมูลค่าเพิ่มในงบประมาณการนิเทศก์สหกิจศึกษา สามารถนิเทศน์สหกิจศึกษา เจรจาเรื่อง
งานวิจัย เจรจา ขยายสู่การบริการวิชาการ
2. คณาจารย์มีประสบการณ์ทั้งการนิเทศก์ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยน เป็นแนวทางสู่การวางแนว
ทางการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรม ขยายโอกาสในการทําวิจัยและบริการวิชาการ
3. นิ สิ ต ได้ ป ระสบการณ์ ชี วิ ต การทํ า งานจริ ง มองเห็ น ถึ ง การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการใช้ ท ฤษฎี ม า
ประยุกต์เป็นงานวิจัยในอุตสาหกรรม
4. คณาจารย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีใน
การพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ
8. การประเมินผลและการนําผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต
การผลิตผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติยังมีไม่มาก เนื่องจาก
1) นิสิตมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษน้อย ทําให้ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีไม่มาก
2) นิสิตต้องใช้ความพยายามและระยะเวลาในการเรียนรู้เกี่ยวกับงานวิจัยค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็น
งานที่ต้องเรียนรู้ใหม่ และต้องอาศัยความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงนิสิตยังไม่มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
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3) งานวิจัยบางงานต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาและทดลองค่อนข้างมาก ทําให้งานวิจัยที่นิสิตทํา
ในช่วงสหกิจศึกษาซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือนยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมจึงจะ
สามารถสรุปผลและเขียนเป็นผลงานทางวิชาการได้
จากข้อมูลจํานวนของนิสิตที่เข้าร่วมโครงการฯยังมีนิสิตเข้าร่วมไม่มากเพียงพอเนื่องจาก
1) นิสิตมีวิชาเรียนตกค้าง ไม่ได้เรียนตามแผน
2) นิสิตห่วงการเรียนในเทอมสุดท้าย ต้องลงวิชาเรียนมาก พร้อมทั้งมีภาระการทําโครงงานปริญญา
นิพนธ์
การเพิ่มขึ้นของงานวิจัยและงานบริการวิชาการยังไม่สามารถเพิ่มขึ้นเชิงทวีคูณในระดับที่น่าพอใจ
1) ภาคเอกชนยังให้ความสําคัญกับงานวิจัยน้อย
2) การวางทิศทางการสร้างพื้นฐานงานวิจัยที่สามารถนําไปสู่เชิงธุรกิจยังไม่ประสานกันได้อย่าง
กลมกลืมและเป็นจริงได้
9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)
จํานวนนิสิตทีเ่ ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา รุ่นที่ 13-18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ/สาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
-สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
-สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
-สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และ
ความรู้
-สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกล
การผลิต
-สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รวม

จํานวนนิสิต (คน)
รุ่นที่ 15
รุ่นที่ 16
(พ.ย.52- (มิ.ย.53ก.พ.53)
ก.ย.53)

รุ่นที่ 13
(พ.ย.51ก.พ.52)

รุ่นที่ 14
(มิ.ย.52ก.ย.52)

รุ่นที่ 17
(พ.ย.53ก.พ.54)

รุ่นที่ 18
(มิ.ย. 54ก.ย.54)

4
-

1
-

12
-

1

1

10
1
-

1
1

19
-

-

9
-

-

24
1

1
7

20

1
13

10

1
2

1
1
38
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10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
- เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรมและมีความเป็นสากล
- เกิดการสร้างเครือข่ายทางด้านงานวิจัยที่เข้มแข็ง
- มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทําวิจัยระหว่างอาจารย์ของภาควิชาและนักวิจัย
จากสถานประกอบการ
- นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาสามารถนําปัญหามาต่อยอดเป็นโครงงานปริญญานิพนธ์ได้
- ผลงานทางวิชาการของนิสิตสามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้จริง
- ผลงานทางวิชาการของนิสิตอยู่ในระดับที่นํามาตีพิมพ์เผยแพร่ได้
- ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
- มีวิธีการการทํางานเชิงบูรณาการ
11. การตั้งเป้าหมายการดําเนินงานในอนาคต
1. การขยายขอบเขตความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม โดยในปีที่ผ่านมา
หน่วยงานที่ให้ความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษากับทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุมักเป็นหน่วยงานราชการ เช่น
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ เป็นต้น สําหรับปีการศึกษา
2554 นี้ทางภาควิชาฯ ขยายขอบเขตความร่วมมือสําหรับสหกิจศึกษาไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่บริษัท ปตท.
เคมิคอล จํากัด และยังได้ดําเนินการติดต่อ บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จํากัดในการให้ความร่วมมือ
สําหรับโครงการสหกิจศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
2. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยผ่านการฝึกงานภาคฤดูร้อนโดยทางภาควิชาวิศวกรรมวัสดุจะสนับสนุน
ให้นิสิตได้นํ าเอาโจทย์และปัญ หาที่เกิ ดขึ้นทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมระหว่างที่นิสิตได้ฝึกงานมา
ดําเนินการแก้ปัญหาและต่อยอดเป็นโครงการวิจัยสําหรับวิชาโครงงานวิศวกรรมวัสดุ

ผู้นาํ เสนอผลงาน : อาจารย์ ดร.อัมพิกา บันสิทธิ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
หลักการและเหตุผล
จากการจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยผลักดัน
ระบบคุณภาพทางการศึกษาให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สามารถค้นพบแนวทางการปฏิบัติที่ดี
ภายในองค์กรที่สร้างคุณค่าจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
และนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน
จากการดํ า เนิ น โครงการที่ ผ่ า นมา ได้ มี ก ารสํ า รวจความพึ ง พอใจและข้ อ คิ ด เห็ น ต่ า งๆ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดโครงการฯ จากผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อพัฒนาการจัดโครงการให้ดียิ่งขึ้น ทําให้ในปีนี้ได้มีการเพิ่ม
ประเภทผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการแก่หน่วยงาน และบุคลากรที่เห็นความสําคัญและส่งผลงานเข้า
ร่วมโครงการฯ ที่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่อง เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานมุ่งพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ดังนั้น สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความสําคัญในการ
ประจําปี 2554” ขึ้น เพื่อเป็น
จัด “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
แรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกลไกกระตุ้นให้หน่วยงานและบุคลากรเห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
2) เพื่อเป็นกลไกนําไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3) เพื่อสนับสนุนการนําแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของแต่
ละหน่วยงาน
4) เพื่อยกย่องหน่วยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาจนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. หน่วยงานส่งผลงานเข้าร่วมประกวดตั้งแต่เดือนสิงหาคม – กันยายน 2554 จํานวนประมาณ 12 ชุด
2. คณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองผลการดําเนินงานที่ผ่านเกณฑ์ตามที่กําหนดให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม 2554
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3. ผลงานที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองให้นําเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์เพื่อเผยแพร่ติด

บอร์ดประชาสัมพันธ์ โดยมีระยะเวลาในการนําเสนอหัวข้อละไม่เกิน 15 นาที
4. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลและประกาศผล
5. จัดพิธีมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมหาวิทยาลัย
การพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มก.
ประกอบด้วย คณะกรรมการ 2 ชุด
1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ทําหน้าที่กลั่นกรอง คัดเลือกผลงานผ่านเข้ารอบของแต่ละประเภท
เพื่อนําเสนอภาคโปสเตอร์ และภาคบรรยาย
2. คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ ประกอบด้วย คณะกรรมการสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ ทํา
หน้าที่พิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพของแต่ละประเภท
ประเภทผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด
กําหนดประเภทรางวัลเป็น 5 ประเภท ดังนี้
• ประเภทที่ 1 : หน่วยงานคุณภาพ ประกวดระดับคณะวิชา/สถาบัน/สํานัก
จัดทําข้อเสนอเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้
1) หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดครบถ้วน
2) เขียนแบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพฯ ประเภทที่ 1 : หน่วยงาน
คุณภาพ (หน้าที่ 8)
• ประเภทที่ 2 : พันธกิจของหน่วยงาน โดยแบ่งเป็น
ประเภทที่ 2.1 : พันธกิจของหน่วยงานผลิตบัณฑิต ประกวดระดับคณะวิชา ให้ส่งผลงานประกวดตาม
พันธกิจ 2 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต และการวิจัย (สามารถส่ง ผลงานเข้าร่วมด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้ง 2 ด้าน)
โดยเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามแบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพฯ
ประเภทที่ 2.1 (หน้าที่ 9)
ประเภทที่ 2.2 : พันธกิจของหน่วยงานสนับสนุน ประกวดระดับสถาบัน/สํานัก ให้ส่งผลงานประกวด
ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยเขียนรายงานผลการดําเนินงานตามแบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้า
ร่วมโครงการรางวัลคุณภาพฯ ประเภทที่ 2.2
• ประเภทที่ 3 : การมีส่วนร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพ
1) เป็นการประกวดระดับคณะวิชา/สถาบัน/สํานัก ที่เป็นผู้เสนอขอส่งผลงานเข้าร่วม
2) เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรกับกิจกรรมการประกันคุณภาพ โดยพิจารณา
จากกระบวนการหรือวิธีการดําเนินงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพที่
ดีขึ้น จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่มีต่อกิจกรรมการประกันคุณภาพ
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3) เขียนรายงานผลการดําเนินงานตามแบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัล
คุณภาพฯ ประเภทที่ 3 : การมีส่วนร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพ
• ประเภทที่ 4 : การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
1) เป็นการประกวดระดับภาควิชา/หน่วยงานย่อย/กลุ่มบุคคล/บุคคล ที่เป็นผู้เสนอขอส่งผลงานเข้า
ร่วม
2) เป็นกระบวนการที่มีการพัฒนา สร้างสรรค์ นําเทคโนโลยีมาปรับใช้ในกระบวนงาน ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือกระบวนการด้านอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นได้ว่ามีการพัฒนาคุณภาพ
สร้างสรรค์วิธีการทํางานใหม่ สามารถลดเวลาและขั้นตอนการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
3) เขียนรายงานผลการดําเนินงานตามแบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัล
คุณภาพฯ ประเภทที่ 4 : การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน
• ประเภทที่ 5 : แนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
1) เป็นการประกวดระดับภาควิชา/หน่วยงานย่อย/กลุ่มบุคคล/บุคคล ที่เป็นผู้เสนอขอส่งผลงานเข้า
ร่วม
2) เป็นกระบวนการที่มีการพัฒนาคุณภาพ สร้างสรรค์วิธีการทํางานใหม่ๆ จากการความคิด การ
ปฏิบัติ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น ช่วยให้การ
ทํางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย เช่น
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Software) เพื่อช่วยในด้านการประกันคุณภาพ
3) เขียนรายงานผลการดําเนินงานตามแบบแสดงความจํานงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัล
คุณภาพฯ ประเภทที่ 5 : แนวปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
การพิจารณารางวัล
การพิจารณารางวัล มีกรอบการพิจารณา 2 ส่วน จากคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ
และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
1. เกณฑ์มาตรฐานการพิจารณากลั่นกรองรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
การพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกผลงาน โดยคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ซึ่ง
พิจารณาจากประเด็นด้านกระบวนการและผลลัพธ์ของผลงาน ในครั้งนี้ มีผลงานส่งเข้าร่วมทั้งสิ้น 36 ผลงาน
โดยผลงานแต่ละเรื่องมีเกณฑ์คะแนนในการพิจารณากลั่นกรองในแต่ละประเภท ดังเกณฑ์ต่อไปนี้
เกณฑ์ :
1) รางวัลหน่วยงานคุณภาพ พิจารณากลั่นกรองจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งผลการพิจารณาในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกองค์ประกอบอย่างต่อเนื่อง และมีคะแนนรวม
เฉลี่ยภาพรวมตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป จึงจะถือว่าได้รับการพิจารณาตัดสินให้ได้รับรางวัลคุณภาพ
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2) รางวัลพันธกิจของหน่วยงาน มีคะแนนรวมเฉลี่ยภาพรวมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือ
ว่า ผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองในภาคบรรยาย และมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60-69 จึงจะ
ผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลงานภาคโปสเตอร์
3) รางวัลการมีส่วนร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพ มีคะแนนรวมเฉลี่ยภาพรวมตั้งแต่ ร้อยละ
70 ขึ้นไป จึงจะถือว่า ผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองในภาคบรรยาย และมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 60-69 จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลงานภาคโปสเตอร์
4) รางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน มีคะแนนรวมเฉลี่ยภาพรวมตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้น
ไป จึงจะถือว่า ผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองในภาคบรรยาย และมีคะแนนรวมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
60-69 จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลงานภาคโปสเตอร์
5) รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีคะแนนรวมเฉลี่ยภาพรวม
ตั้งแต่ ร้อยละ 70 ขึ้นไป จึงจะถือว่า ผลงานผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรองในภาคบรรยาย และมีคะแนน
รวมเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60-69 จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณาผลงานภาคโปสเตอร์
2. เกณฑ์มาตรฐานการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
การพิจารณาตัดสินรางวัล คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 มีผลงานที่ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองในภาคโปสเตอร์ จํานวน 14 ผลงาน ซึ่งได้นําเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 23 ธันวาคม 2554
โดยมีการพิจารณา จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นด้านการนําเสนอ (10 คะแนน) และเนื้อหา (40
คะแนน) รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน แบ่งระดับคะแนนเป็น 2 ระดับ ดังนี้
เกณฑ์ :
- มีระดับคะแนน 41-50 คะแนน มีผลงานระดับดีเยี่ยม ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
- มีระดับคะแนน 31-40 คะแนน มีผลงานระดับดี ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ
การพิ จ ารณาตั ดสิ น รางวั ล คุ ณ ภาพในภาคโปสเตอร์ มี ห น่ ว ยงานที่ ผ่า นเกณฑ์ ก ารกลั่ น กรอง
จํานวน 8 ผลงาน ซึ่งได้นําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 โดยมีการพิจารณาจาก
คะแนนโหวตของผู้เข้าร่วมงาน หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้รับรางวัลพิเศษ เป็นเงินรางวัล
จํานวน 3,000 2,000 และ 1,000 บาท ตามลําดับ
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ภาพกิจกรรมโครง
จ
งการรางวัลคุคณภาพ มหหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
เ
ตร์ ครั้งที่ 5
วันศุกร์ทีท่ี 23 ธันวาคมม พ.ศ. 25544
กิจกรรมนําเสนนอผลงาน 155 ผลงาน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัช้น 1 อาคารสสารนิเทศ 50 ปี มก.

ผลงานรางวัลคุณภาาพ มหาวิทยาลััยเกษตรศาสตร์ร์ ครั้งที่ 5 ประจจําปี 2554
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2554
กิจกรรมนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ 8 ผลงาน ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
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สรุปจํานวนผลงานการเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจําปี 2552 – 2554 (ครั้งที่ 3 – ครั้งที่ 5)
หน่วยงาน
1. คณะเกษตร

ประจําปี 2552 (ครั้งที่ 3)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ผลการพิจารณาตัดสิน
2 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน

2. คณะมนุษยศาสตร์

ประจําปี 2553 (ครั้งที่ 4)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ผลการพิจารณาตัดสิน
2 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 2 ผลงาน
3 ผลงาน

3. คณะวิทยาศาสตร์

2 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 2 ผลงาน

4 ผลงาน

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

6 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 6 ผลงาน

6 ผลงาน

5. คณะศึกษาศาสตร์

2 ผลงาน

- ระดับดีมาก 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน

5 ผลงาน

6. คณะเศรษฐศาสตร์

2 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน

2 ผลงาน

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554

ประจําปี 2554 (ครั้งที่ 5)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม
ผลการพิจารณาตัดสิน
1 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 2 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 2 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 2 ผลงาน

1 ผลงาน

- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน

3 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 3 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 3 ผลงาน
- ระดับดี 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 4 ผลงาน

6 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน

-

- ระดับดีเยีย่ ม 2 ผลงาน
- รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลงานภาคโปสเตอร์ 1
ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 3 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 3 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 2 ผลงาน
- ผ่านการพิจารณาผลงานภาค
โปสเตอร์ 1 ผลงานแต่ไม่ได้
รับคะแนนโหวตให้รางวัล
-

3 ผลงาน
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หน่วยงาน

ประจําปี 2552 (ครั้งที่ 3)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ผลการพิจารณาตัดสิน
1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน

7. คณะสัตวแพทยศาสตร์

8. บัณฑิตวิทยาลัย

1 ผลงาน

9. สํานักหอสมุด

4 ผลงาน

10. สํานักทะเบียนและ
ประมวลผล

2 ผลงาน

11. สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม
12. สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง
มก.
13. สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

2 ผลงาน
1 ผลงาน
1 ผลงาน

- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 3 ผลงาน
- ระดับดีมาก 1 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 2 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน

ประจําปี 2553 (ครั้งที่ 4)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ผลการพิจารณาตัดสิน
2 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 2 ผลงาน

ประจําปี 2554 (ครั้งที่ 5)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม
ผลการพิจารณาตัดสิน
4 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 2 ผลงาน
- ผ่านการพิจารณาผลงาน
ภาคโปสเตอร์ 1 ผลงานแต่
ไม่ได้รับคะแนนโหวตให้
รางวัล
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
-

1 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน

5 ผลงาน

- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 5 ผลงาน

2 ผลงาน

1 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน

1 ผลงาน

-

-

-

-

1 ผลงาน

- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน
ภาคโปสเตอร์ 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน

1 ผลงาน
-
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- ระดับดี 1 ผลงาน
-

2 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน
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14. สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร
15. สถาบันค้นคว้าและ
พัฒนาระบบนิเวศเกษตร

ประจําปี 2552 (ครั้งที่ 3)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ผลการพิจารณาตัดสิน
-

-

- ระดับดีเยีย่ ม 2 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
-

1 ผลงาน

1 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน

-

1 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน

1 ผลงาน

19. กองกิจการนิสิต

-

-

20. กองบริการการศึกษา

-

-

16. กองยานพาหนะ อาคาร
และสถานที่
17. สํานักงานบริการวิชาการ
สํานักงานอธิการบดี
18. สถานพยาบาล มก.
สํานักงานอธิการบดี

3 ผลงาน

ประจําปี 2553 (ครั้งที่ 4)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ผลการพิจารณาตัดสิน
2 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 2 ผลงาน
-

-

-

-

-

-

-

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน

3 ผลงาน

-

-

1 ผลงาน

-

-

3 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน
- ผ่านการพิจารณาผลงาน
ภาคโปสเตอร์ 2 ผลงานแต่
ไม่ได้รับคะแนนโหวตให้รางวัล
- ผ่านการพิจารณาผลงาน
ภาคโปสเตอร์ 1 ผลงานแต่
ไม่ได้รับคะแนนโหวตให้
รางวัล
- ชนะเลิศผลงานภาค
โปสเตอร์ 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 2 ผลงาน
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-

ประจําปี 2554 (ครั้งที่ 5)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม
ผลการพิจารณาตัดสิน
1 ผลงาน
- ระดับดี 1 ผลงาน

- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
-
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22. คณะวิทยาศาสตร์การ
กีฬา
23. สํานักงานวิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประจําปี 2552 (ครั้งที่ 3)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ผลการพิจารณาตัดสิน
5 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 5 ผลงาน
-

ประจําปี 2553 (ครั้งที่ 4)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม ผลการพิจารณาตัดสิน

3 ผลงาน

- ระดับดี 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 2 ผลงาน

2 ผลงาน

- ระดับดีเยีย่ ม 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
-

1 ผลงาน

-

-

- ระดับดีเยี่ยม 14 ผลงาน
- ระดับดี 3 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 24 ผลงาน

35 ผลงาน

- ระดับดีเยี่ยม 13 ผลงาน
- ระดับดี 1 ผลงาน
- ผ่านการพิจารณาผลงาน
ภาคโปสเตอร์ 8 ผลงาน
ได้รับรางวัลคะแนนโหวต
3 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 13 ผลงาน

24. คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาการจัดการ

-

-

2 ผลงาน

25. คณะวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
รวม

1 ผลงาน

- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
- ระดับดีเยี่ยม 19 ผลงาน
- ระดับดีมาก 2 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 16 ผลงาน

-

37 ผลงาน

ประจําปี 2554 (ครั้งที่ 5)
ผลงานที่ส่งเข้าร่วม
ผลการพิจารณาตัดสิน
-

41 ผลงาน
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- ผ่านการพิจารณาผลงาน
ภาคโปสเตอร์ 1 ผลงานแต่
ไม่ได้รับคะแนนโหวตให้รางวัล
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
- ไม่ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง 1 ผลงาน
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เอกสารวิชาการ 3/2555
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษา
ผศ.นงลักษณ์ งามเจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
คณะบรรณาธิการ นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ
นางมุกดา เกตุแก้ว
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ ฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
นางสาวศิริลักษณ์ โดดหนู
ฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
พิมพ์ครั้งที่ 1
มีนาคม 2555 จํานวน 800 เล่ม
พิมพ์ที่
บริษัท ไบรท์ แอนด์ พริ้น จํากัด
โทร 0 2539 5008
โทรสาร 0 2931 7020

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 ประจําปี 2554
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