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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของบัณฑิตวิทยาลัย  ประจ าปีการศึกษา 2553 
ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม 
จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 3 คน อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โครงการปริญญา
โทสาขาต่างๆ จ านวน 3 คน  บุคลากรข้าราชาการ และพนักงาน จ านวน 6 คน และนิสิต จ านวน 6 คน 

 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  โดยหน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 อยู่ใน
เกณฑ์ดมีาก   รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

คะแนนการประเมิน ผลการประเมิน 

บว. กรรมการ บว. กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนด าเนินการ  

1 5.00 5.00 ดี ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  3 4.79 4.79 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5 4.80 4.00 ดีมาก ดี 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ  2 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ด าเนินงาน  

1 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตวับ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 13 4.87 4.72 ดีมาก ดีมาก 
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาภารกิจหลักของวิทยาลัย และ

ประสบผลส าเร็จสูงในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบริการสารสนเทศที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่
หน่วยงานอื่นอาจน าไปปฏิบัติได้ 

2. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีพัฒนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และประสบผลส าเร็จสูงขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าจะสามารถพัฒนาสู่ระดับสูงสุดได้ในปีต่อไป 
ถึงแม้ว่าจะมีการปรับเกณฑ์ของการประเมินฯ เป็นระยะก็ตาม 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้ของบุคลากรเกี่ยวกับเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง และหลักฐานของตัวบ่งชี้
ตามเกณฑ์ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ควรมีการชี้แจงและท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
เรื่องของเกณฑ์ และการเก็บหลักฐานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ 
 

ประสิทธิผลด้านนวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 

1. มีการจัดท า Work Flow การลดขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินงานแยกส าหรับแต่ละสายงานที่
ชัดเจน 

2. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบโดยใช้กล่องประเมินความพึงพอใจ 
(Satisfactory Box)  

3. มีระบบส าหรับนิสิตในการติดตามค าร้องของตนผ่านระบบ WRTS (Work Recording and 
Tracking System) จาก Internet เพ่ือทราบว่าอยู่ในขั้นตอนใด 

4. มีการแจ้งผลด าเนินงานตามค าร้องโดยระบบ SMS 
 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 ก าหนดสัดส่วนตามแบบแผน ก. ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ส าหรับระดับปริญญาโท และติดตามผลการ
ด าเนินการของโครงการ/หลักสูตรต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ประสทิธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
บัณฑิตวิทยาลัย มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีโครงการ/
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 7 กิจกรรม มีการด าเนินการแล้ว 6 กิจกรรม และอยู่ระหว่างด าเนินการ 1 กิจกรรม 
รายละเอียดดังนี้  

    ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมินฯ  

 ปี 2552 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ภาพรวม 7  กิจกรรม 6 กิจกรรม 1  กิจกรรม - 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
ไม่มีข้อเสนอแนะ   


    

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
1.ควรจัดท าระเบียบข้อบังคับเป็น
ภาษาอังกฤษส าหรับนสิิตต่างชาต ิ

1.จัดท าระเบียบข้อบังคับฉบับ
ภาษาอังกฤษ 

 



  
2.ควรมีระบบติดตามผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรหรือโครงการ
ต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาผดิพลาด 

2. ด าเนินการแจ้งเตือนนิสิตให้
ปฏิบัติตามก าหนดระยะเวลา 
และประชาสัมพันธ์ในแตล่ะ
ช่วงเวลา 



    
3.ระเบียบและเงื่อนไขการใช้จ่ายทุน
ของบัณฑิตวิทยาลยัยังไม่ชัดเจน 

3.จัดท าขั้นตอนรายละเอียด
ระเบียบและเงื่อนไขการใช้จ่าย
ทุนที่ชัดเจนเป็นรายการ 



    
4.ยังมีการประเมินกิจกรรม/โครงการ
ไม่ครบทุกกิจกรรม/โครงการ 

4.ทุกหน่วยงานด าเนินการ
ประเมินกจิกรรม/โครงการ ให้
ครบทุกกิจกรรม/โครงการ 



    

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 
1. การออกแบบแบบประเมินผลตาม
วัตถปุระสงค์ของเกณฑ์บางข้อยังไม่

สอดคล้อง 

5. จัดท าแบบประเมินผลให้ตรง
กับวัตถุประสงค์ พร้อมท้ังสรุปผล
เสนอผู้บริหารและมีแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 



    
6. จัดท ารายงานผลการส ารวจ
ความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
นิสิตระดับบณัฑิตศึกษา 



    

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 
ไม่มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ   
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    ข้อเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมินฯ  

 ปี 2552 

โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง 

สถานะของโครงการ 
ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ควรมีการก าหนดเกณฑ์คณุภาพท่ี
เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

  


    

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
1.การลดขั้นตอนและรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ ยังไม่ครบทุก
กระบวนงาน 

7. คัดเลือกกระบวนการที่จะปรับ
ลดขั้นตอน และด าเนินการลด
ขั้นตอนการบริการให้ครบทุก
กิจกรรม พร้อมทั้งประเมินผล 



    

 



 5 
 

ข้อมูลการประกันคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ โดยได้รับ
การตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประเมินคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 8 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 9 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ในวันที่ 20 กรกฎาคม 
2554 พบว่า มีผลการด าเนินงานทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้บังคับตามท่ีก าหนดไว้ โดยบัณฑิตวิทยาลัย ประเมินตนเองได้
ระดับคะแนน 4.87 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน ให้
คะแนน 4.72 อยู่ในเกณฑด์ีมาก 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือตรวจสอบสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมิน
คุณภาพภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยง านที่ เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากการประกันคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

 

1 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2554 
 

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554 
เวลา 08.30 - 09.10 น.     คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือวางแผน 
     การด าเนินงานในการประเมินฯ ณ ห้องประชุมทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ชั้น 3  
     บัณฑิตวิทยาลัย       
เวลา 09.10 - 09.20 น.    ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์  
     และแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี 2554  
                                 ณ ห้องประชุมทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย 
เวลา 09.20 – 10.00 น.     ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553   
    ทั้งนี ้ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

คุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา   
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 

เวลา 10.00 – 12.00 น.      คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ชั้น 3 ดังนี้   
   เวลา 10.00 – 10.30 น.  กลุ่มท่ี 1 นิสิต         จ านวน 6 คน   
  เวลา 10.30 – 11.00 น.  กลุ่มท่ี 2 บุคลากรข้าราชการ และพนักงาน จ านวน 6 คน 

เวลา 11.00 – 11.30 น. กลุ่มท่ี 3 คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  จ านวน 3 คน 
เวลา 11.30 – 12.00 น.  กลุ่มที่ 4 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โครงการปริญญาโท จ านวน 3 คน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร ชั้น 4 
เวลา 13.00 – 15.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และสรุปผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ณ ห้องประชุมทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ชั้น 3 
เวลา 15.30 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจาในเบื้องต้น 
 ให้ผู้บริหารและบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย รับทราบ  
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วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน บัณฑิตวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2553 ได้ศึกษารายงานการ

ประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
data set) ของบัณฑิตวิทยาลัย ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 ถึง 
31 พฤษภาคม 2554 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  และได้
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการการสัมภาษณ์ คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย จ านวน 3 คน อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์โครงการปริญญาโทสาขาต่างๆ จ านวน 3 คน  บุคลากรข้าราชการ และพนักงาน จ านวน 6 คน 
และนิสิต จ านวน 6 คน 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับด ี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
บัณฑิตวิทยาลัย มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.72 อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินในแต่
ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
4.67อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 อยู่ในเกณฑด์ีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

บว. กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนด าเนินการ  

 - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดี ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  - - 5.00 5.00 4.68 4.68 4.79 4.79 ดีมาก ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3   
การบริหารและจัดการ  

5.00 5.00 4.75 4.25 - - 4.80 4.40 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ  

- - 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 6  
การพัฒนาและปรับ 
ปรุงระบบด าเนินงาน  

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

5.00 5.00 4.89 4.67 4.79 4.79 4.87 4.72   

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 

ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ ส านัก (บังคับ 13 ตัวบ่งชี)้     4.32 4.87 4.72 13 12 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้           4.00 5.00 5.00 1 1 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 8 7 8 4.00 5.00 5.00 / /  

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก       4.72 4.79 4.79 3 3 
2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
เสรมิสร้างความเขม้แข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ต่อจ านวนบุคลากร 

ร้อยละ 23 37.70 30 52.63 30 52.63 30.00 30.00 5.00 5.00 5.00 / /  

61 57 57 

2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3,053.09 4.19 6,230.08 4.36 6,230.08 4.36 4.00 4.00 4.188 4.36 4.36 /  / 
729 1,429 1,429.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ

2.3 ระดับความส าเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 / /  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ       4.20 4.80 4.40 5 4 
3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

ข้อ 5 7 7 7 7 3.00 5.00 5.00 /  / 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 /  / 
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 5 5 4.00 4.00 4.00 /  / 
3.4 ระบบการพัฒนาบคุลากร ข้อ 6 7 4 7 7 4.00 5.00 3.00 /  x 
3.5 ร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการ

พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพท้ัง
ในประเทศหรือต่างประเทศ 
 
 
 

ร้อยละ 61 100.00 57 100.00 57 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 / /  

61 57 57 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ท่ี หน่วย 

ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 

บัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ บว. กรรมการ บว. กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (% หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       5.00 5.00 5.00 2 2 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 7 7 5.00 5.00 5.00 / /  

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่
มีการวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 18 100.00 30 100.00 30 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 /  / 
18 30 30 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       3.00 5.00 5.00 1 1 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ 6 9 9 9 9 3.00 5.00 5.00 / /  

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน        4.00 5.00 5.00 1 1 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 4 5 5 4 4 4.00 5.00 5.00 /  / 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 1 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง        -  

จุดที่ควรพัฒนา  - 
ข้อเสนอแนะ  - 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 2 จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า 

หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. มีโครงการบริการวิชาการให้กับนิสิตหลากหลายโครงการ 
2. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ตอบสนองการใช้งานของอาจารย์ นิสิต และสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการบางโครงการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนน้อยเกินไป 
2. หลายโครงการมีประโยชน์กับนิสิต  แต่เมื่อดูจ านวนนิสิตที่เข้าร่วมยังอยู่ในปริมาณที่น้อย 
ข้อเสนอแนะ   
1. ควรให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในวันหรือช่วงท้ายของการร่วมโครงการ 
2. ควรจัดท าเนื้อหาสาระจากการอบรม/บรรยาย ในรูปของซีดี/วีดีทัศน์ ซึ่งอาจารย์ นิสิต หรือผู้สนใจ

ทั่วไป สามารถดูย้อนหลังได้ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 3 จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 อยู่ในเกณฑ์ดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการด้านการพัฒนาสถาบัน (วิทยาลัย)สู่สถาบันการเรียนรู้ได้ดีเยี่ยม 

และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถน าไปปฏิบัติงานได้จริง 
จุดที่ควรพัฒนา 

บุคลากรยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บหลักฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ 
       บัณฑิตวิทยาลัยควรท าความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนเกี่ยวกับองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ และ
ตัวบ่งชี้ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินการได้ตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในคู่มือ และ
สามารถเก็บหลักฐานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 4 จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยครบทุกโครงการที่ด าเนินการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
รายการหลักฐานที่น าเสนอใน e-SAR ไม่ครบถ้วน ต้องตรวจสอบจากแหล่งอ่ืนประกอบ 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีรายการหลักฐานที่น าเสนอใน e-SAR ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 5 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดทีค่วรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง   -  

จุดที่ควรพัฒนา  - 
ข้อเสนอแนะ  - 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของบัณฑิตวิทยาลัย องค์ประกอบที่ 6 จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า 
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
 1. มีการจัดท า work flow  การลดขั้นตอน และระยะเวลาด าเนินงานแยกส าหรับแต่ละงานท่ีชัดเจน 
 2. มีระบบการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างเป็นระบบโดยใช้กล่องประเมินความพึงพอใจ 
(Satisfactory Box) 

จุดที่ควรพัฒนา  - 
ข้อเสนอแนะ  - 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 
ช่อง ข้อมูล

อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน 
1 1.1  กระบวนการพัฒนา

แผน
ข้อ ปีงบประมาณ 6 7 8 8 

2 1.1 
ข้อ 3-

5 

 จ านวนตัวบง่ชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณทั้งหมด

ตัวบ่งชี ้   20 32 31 31 

3       - ตัวบง่ชี้การ
สนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต 

            

4       - ตัวบง่ชี้การ
สนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการวิจยั 

            

5       - ตัวบง่ชี้การ
สนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

            

6       - ตัวบง่ชี้การ
สนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

            

7       - ตัวบง่ชี้ตามภารกิจ
หลัก 

            

8       - ตัวบง่ชี้อื่นๆ             

9    จ านวนตัวบง่ชี้ของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี
ที่บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชี ้   20 31 29 29 

10       - ตัวบง่ชี้การ
สนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

11       - ตัวบง่ชี้การ
สนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการวิจยั 

            

12       - ตัวบง่ชี้การ
สนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

            

13       - ตัวบง่ชี้การ
สนับสนุนตามพันธกิจ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

            

14       - ตัวบง่ชี้ตามภารกิจ
หลัก 

            

15       - ตัวบง่ชี้อื่นๆ             

16 1.1 
ข้อ 8 

 จ านวนข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน
ทั้งหมด

ข้อ           

17    จ านวนข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานที่
น าไปทบทวน/
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

            

 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก   
19 2.1  จ านวนกิจกรรมหรือ

โครงการบริการวชิาการ
และวิชาชีพทั้งหมด

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 13 23 30 30 

20 2.2  จ านวนกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวชิาการ

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 13 18 30 30 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

ที่มีการส ารวจความ
พึงพอใจ

21    ผลรวมของคา่เฉล่ีย
ความพึงพอใจในแต่ละ
โครงการ คูณ กับ
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามใน
โครงการน้ันๆ

ค่า
คะแนน
เฉล่ีย 

    3,053.09 6,230.08 6,230.08 

22    ผลรวมของจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถาม

คน     729 1429 1429 

23 2.3  ระบบความส าเร็จ
ของการให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 5 

24    จ านวนบคุลากรท่ี
เป็นนักวจิัยทั้งหมด

คน   0 0 0 0 

25    จ านวนนกัวจิัยที่ลา
ศึกษาต่อ

คน   0 0 0 0 

 องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  
77    จ านวนบคุลากร

ทั้งหมด
คน ปีการศึกษา 60 61 57 57 

78    จ านวนบคุลากรท่ีลา
ศึกษาต่อ

    0 0 0 0 

79 3.1  ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของหนว่ยงาน

ข้อ ปีการศึกษา 5 5 7 7 

80         -  จ านวนครัง้ของ
การจดัประชุมบคุลากร
ทั้งหน่วยงาน 

ครั้ง     6 6 6 

81 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้

ข้อ ปีการศึกษา 0 5 5 5 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

82 3.3  ระบบบริหารความ
เส่ียง

ข้อ ปีการศึกษา 0 5 5 5 

83 3.3 
ข้อ 2 

      -  จ านวนความ
เส่ียงด้านทรัพยากร 
(การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี) ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว้ 

เรื่อง           

84         -  จ านวนความ
เส่ียงด้านยทุธศาสตร์ 
หรือกลยทุธข์อง
หนว่ยงาน ที่วิเคราะห์
และระบุไว้ 

            

85         -  จ านวนความ
เส่ียงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์
และระบุไว้ 

            

86         -  จ านวนความ
เส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน ที่วิเคราะห์
และระบุไว้ 

        1 1 

87         -  จ านวนความ
เส่ียงจากเหตกุารณ์
ภายนอก ที่วิเคราะห์
และระบุไว้ 

            

88         -  จ านวนความ
เส่ียงด้านอื่นๆ ตาม
บริบทของหน่วยงาน 
ที่วิเคราะห์และระบุไว ้

            

89 3.4  ระบบการพัฒนา
บุคลากร

ข้อ ปีการศึกษา 6 6 7 4 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

90 3.5  จ านวนบคุลากรท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวชิาชีพ

คน ปีการศึกษา 60 61 57 57 

91         -  ในประเทศ     60 58 0 0 

92         -  ต่างประเทศ     0 3 57 57 

93    งบประมาณส าหรับ
พัฒนาบุคลากรทั้งใน
และต่างประเทศ

บาท   230,885 543,439 456,970 456,970 

94 สมศ. 
13 

 คะแนนเฉล่ียการ
ประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการท่ี
คณะกรรมการประจ า
สถาบันแต่งตั้ง

คะแนน 
(เทียบ
จาก

คะแนน
เต็ม 5) 

ปีการศึกษา   3.83 3.83 3.83 

 องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ   
95 4.1  ระบบและกลไก

การเงินและงบประมาณ
ข้อ ปีงบประมาณ 7 7 7 7 

96    รายรับทั้งหมดของ
หนว่ยงาน 

บาท ปีงบประมาณ         

97         -  เงินงบประมาณ     7,586,700 8,098,000 7,278,000 7,278,000 

98         -  เงินรายได ้     23,724,469 25,367,385 28,844,227 28,844,227 

99    รายรับจากการ
บริการวชิาการและ
วิชาชีพ

      232,321 466,393 466,393 

100    งบด าเนินการท้ังหมด 
โดยไม่รวมครุภัณฑ์ 
อาคาร สถานท่ี และ
ที่ดิน

    31,311,169 33,465,385 36,122,227 36,122,227 

101    ค่าใช้จา่ยทัง้หมดของ
หน่วยงาน โดยไม่รวม
ครุภัณฑ ์อาคาร สถานท่ี
และที่ดิน 

    22,620,545 24,371,681 23,121,509 23,121,509 

102    เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ     8,212,545 7,985,006 11,725,962 11,725,962 
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

103    สินทรัพย์ถาวร              

104 4.2  จ านวนโครงการ/
กิจกรรมการให้บริการท่ี
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 11 18 30 30 

105    จ านวนโครงการ/
กิจกรรมการให้บริการ
ทั้งหมด

  17 18 30 30 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
106 5.1   มีระบบและกลไก

ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ข้อ ปีการศึกษา   6 9 9 

107 5.1 
ข้อ 3 

 จ านวนตัวบง่ชี้
เพิ่มเติมตามอตัลักษณ์
ของหน่วยงาน

ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา   6 2 2 

108 5.1 
ข้อ 5 

 จ านวนโครงการ
ปรับปรุงการด าเนินงาน
ที่ใช้ผลจากการประกัน
คุณภาพภายใน เพื่อ
ให้ผลการด าเนินงาน
ตามตัวบง่ชี้ของแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน มี
การพัฒนาขึ้นจากปี
ก่อนหน้า

โครงการ ปีการศึกษา     7 7 

109    จ านวนตัวบง่ชี้ของ
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน

ตัวบ่งชี ้           

110    จ านวนตัวบง่ชี้ของ
แผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ที่มีผลการ
ด าเนินงานพัฒนาขึ้น
จากปกี่อนหน้า

ตัวบ่งชี ้           
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ช่อง ข้อมูล
อ้างอิง
ส าหรับ 

KPI 

รายการ หนว่ย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตวทิยาลัย กรรมการ 

2551 2552 2553 2553 

111 5.1 
ข้อ 9 

 จ านวนแนวปฏิบัติที่ดี
หรืองานวจิัยดา้นการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หนว่ยงาน
พัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา     2 2 

112 สมศ. 
15 

 คะแนนการประเมิน
การประกันคุณภาพ
ภายในโดยต้นสังกดั

คะแนน ปีการศึกษา 4.45 2.85     

 องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
113 6.1   ระดับความส าเรจ็

ของการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน

ข้อ ปีการศึกษา   4 5 5 

 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก) 
114 2.8  ระดับความส าเร็จ

ของระบบการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา

ข้อ ปีการศึกษา   6 6 6 

120 2.14  ระดับความส าเร็จ
ของการสืบค้นข้อมูล
ตามภารกิจของ
หน่วยงาน

ข้อ ปีการศึกษา   6 6 6 
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ภาคผนวกที่ 2 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

 

 กลุ่มบุคลากรสาย ข และสาย ค    จ านวน 6 คน 
1. ความประทับใจใจการปฏิบัติงาน 

- ได้ท างานที่หลากหลายท าให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถของตนเอง 
- มีความประทับใจในตัวผู้บริหาร เนื่องจากท่านเป็นผู้มีระเบียบแบบแผนในการท างานเป็นอย่างมาก 

และมีความมุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน มีทิศทางในการท างานที่
ชัดเจน ท าให้พนักงานมีความกระตือรือร้น เพ่ือมุ่งไปสู่จุดหมายร่วมกัน 

- มีการจัดสัมมนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี ท าให้บุคลากรเกิดขวัญ และก าลังใจในการท างาน 
- การมีฐานข้อมูลของบัณฑิตวิทยาลัยเองท าให้การท างานมีความคล่องตัว และมีความราบรื่นในการ

ท างานแม้วิทยาเขตก าแพงแสนจะอยู่ต่างจังหวัด แต่ก็ยังสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพบน
ฐานข้อมูลเดียวกัน  

  2. ข้อเสนอแนะ 
- อยากให้บัณฑิตวิทยาลัยจัดหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เช่นการซื้อ

หลอดไฟส าหรับใช้ในการถ่ายภาพบัตรประจ าตัวนิสิต เนื่องจากที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นเพียงหลอดไฟ
ธรรมดาท าให้เวลาถ่ายภาพออกมาจะไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร 

- การท างานมีความเครียดในบางครั้ง เนื่องจากจะต้องท างานอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความ
ผิดพลาด จึงท าให้รู้สึกกดดัน 

 

 กลุ่มคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย   จ านวน 3 คน 
1. ลักษณะของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการแต่ละท่านจะมาจากแต่ละคณะที่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ท า
หน้าที่ในการให้ความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่ต้องการมติของที่ประชุม เช่น การพิจารณากลั่นกรองการปรับปรุง
หลักสูตร เป็นต้น 

 2. ข้อดีของการมีคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
- การที่มีคณะกรรมการที่มาจากต่างคณะท าให้สามารถมองภาพรวมได้ทั้งมหาวิทยาลัย ท าให้ทราบถึง

ข้อจ ากัดท่ีแตกต่างกันของแต่ละคณะได้เนื่องจากคณะกรรมการเป็นตัวแทนมาจากคณะใน
มหาวิทยาลัย ท าให้การท างานต่างๆ มีประสิทธิภาพ การพิจารณาเรื่องต่างๆ มีความยืดหยุ่น จึงท า
ให้ได้ข้อสรุปที่สามารถน าไปใช้ได้โดยไม่มีปัญหา  

- เกิดการปฏิบัติงานในเชิงรุกมากยิ่งข้ึน  
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 3. จุดที่จะพัฒนาในด้านการเรียนการสอน 
- มีนโยบายที่เน้นให้มีการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มากข้ึนเพราะบัณฑิต 

ยังมีทักษะจ ากัด 
- มีการเพ่ิมหลักสูตรนานาชาติให้มากข้ึน 
- มีการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมเติม เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย เป็นต้น 

 

 กลุ่มอาจารย์ท่ีปรึกษา, อาจารย์โครงการปริญญาโทสาขาต่างๆ   จ านวน 3 คน 
1. ความประทับใจในบัณฑิตวิทยาลัย 

- บัณฑิตวิทยาลัยช่วยอ านวยความสะดวก และให้การอนุเคราะห์ในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี 
- บัณฑิตวิทยาลัยช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษาในการช่วยติดต่อกับนิสิต ท าให้การท างานมีความราบรื่น 

และประสบความส าเร็จ 
 2. ข้อเสนอแนะ 

- ตัวเล่มวิทยานิพนธ์ที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยส่งกลับให้อาจารย์ที่ปรึกษาค่อนข้างล่าช้า 
 

 กลุ่มนิสิตระดับปริญญาเอก – โท และโครงการสหวิทยาการ   จ านวน 6 คน 
1. ความประทับใจในบัณฑิตวิทยาลัย 

- การเข้ารับบริการต่างๆ สามารถติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ได้ จึงไม่ต้องเดินทางมาติดต่อ
กับเจ้าหน้าที่โดยตรงก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ติดตามผลได้สะดวก และ 
งานมีประสิทธิภาพ 

- มีระบบการท างานที่มีประสิทธิภาพ 
- มีการรายงานผลการด าเนินการตามค าร้องผ่านทางระบบ SMS  

 2. ข้อเสนอแนะ 
- ศูนย์บัณฑิตศึกษาของแต่ละคณะ กับบัณฑิตวิทยาลัยควรมีการประสานงานกันเพ่ือให้ศูนย์สามารถ

ให้ข้อมูลกับนิสิตได้ครบถ้วนถูกต้อง โดยมีมาตรฐานเดียวกัน  
- ควรปรับปรุงกรณีที่เจ้าหน้าที่บางคนตอบค าถามในลักษณะไม่เป็นกัลยาณมิตร ท าให้ไม่กล้าที่จะ

ติดต่อสอบถาม โดยเฉพาะช่วงวันสุดท้ายของการรับค าร้อง และอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อนิสิต
โดยเฉพาะในเรื่องการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์ 

 3. เหตุผลที่นิสิตเลือกเรียนต่อในดับปริญญาโท – เอก ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ 
- อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความเป็นกันเองกับนิสิตท าให้นิสิตกล้าที่จะพูดคุย  

ขอค าปรึกษา และเสนอแนะ ในประเด็นปัญหาต่างๆ และคอยช่วยเหลือ จัดหาทุนการศึกษาให้ 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บรหิาร และบุคลากร 
บัณฑิตวิทยาลัย 

คณบดี บณัฑิตวิทยาลัย  
รายงานผลการด าเนินงานรอบปีการศึกษา 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์
บุคลากรข้าราชการ และพนักงาน 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์
อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์โครงการปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์
คณะกรรมการประจ าบณัฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ ์
นิสิตปรญิญาโท และปริญญาเอก 
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คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบหลักฐาน 
ผ่านระบบ e-SAR 

เอกสารหลักฐานการประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ  
ให้ผู้บริหารและบุคลากรบณัฑิตวทิยาลัย รับทราบ 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ  
ให้ผู้บริหารและบุคลากรบณัฑิตวทิยาลัย รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ  
ให้ผู้บริหารและบุคลากรบณัฑิตวทิยาลัย รับทราบ 

คณะกรรมการประเมินฯ ถ่ายรูปรว่มกับผู้บริหาร 
และบุคลากรบณัฑิตวิทยาลัย  


