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คํานําคํานํา  
  
 จากนโยบายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัด “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ัง
ที่ 3” ข้ึน ถือเปนกลไกสําคัญในการผลักดันระบบคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีรวมกันระหวางหนวยงานและบุคลากร ซึ่งกอใหเกิดการจัดการความรูเพื่อ
การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู จากการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในหนวยงานหรือตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู หรือสามารถ
นําองคความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหหนวยงานมี
ความสามารถในการพัฒนาหรือแขงขันไดสูงสุด และถือเปนกลยุทธท่ีสําคัญสวนหนึ่งท่ีชวยในการผลักดันให
มหาวิทยาลัยมุงไปสูวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว ตลอดจนเปนการยกยองหนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน
จากการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น และเปนการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงานในการพัฒนา
อยางตอเนื่อง 

สํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดจัดทําเอกสารรวบรวมผลงานของหนวยงาน 
คณะบุคคล หรือบุคคล ท่ีมีผลดําเนินงานที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการใหบริการที่มี
คุณภาพ หรือมีแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อเปนขอมูลในการประกาศเกียรติคุณ และเสริมสรางขวัญกําลังใจแกหนวยงาน 
คณะบุคคล หรือบุคคล รวมท้ังสรางแรงจูงใจใหหนวยงานตางๆ เกิดความมุงมั่นที่จะปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน ใหดียิ่งข้ึน ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของ  ซึ่งเปนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพและดียิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดผลงานที่มี
คุณภาพในหนังสือเลมนี้ 
  ในการนี้ สํานักประกันคุณภาพ ขอขอบคุณ คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ซึ่งทําหนาท่ี
อยางหนักในการคัดกรองผลงานเบื้องตน และขอขอบคุณ ศาสตราจารย ดร.กําพล  อดุลวิทย นายกสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คุณธีรพงษ  ตั้งธีระสุนันท กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ  
และ คุณพูลสวัสดิ์  เผาประพัธน รองกรรมการผูจัดการบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ท่ีใหเกียรติเปน
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 3  รวมท้ังหนวยงาน คณะบุคคล 
และบุคคล ท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในสงผลงานเขารวมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในครั้งนี้  
   

สํานักประกันคุณภาพ 
มกราคม 2553 
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ความเปนมา 
 

 หลักการและเหตุผล 

การท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะกาวเขาสูมาตรฐานสากลได มีปจจัยหลายประการที่ตองมีการพัฒนา
ปรับปรุงในหลายๆ ดาน ซึ่งระบบการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งท่ีมีสวนผลักดันและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง จากนโยบายการจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีเริ่มเปนครั้ง
แรกในป 2550 ซึ่งมีหนวยงานที่ไดรับรางวัลคุณภาพไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร และภาควิชาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร  สําหรับครั้งท่ี 2 จัดในป 2551 มีหนวยงานที่ไดรับรางวัลคุณภาพ ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร 
และจัดตอเนื่องในป 2552 เปนครั้งท่ี 3 เพื่อเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งท่ีชวยผลักดันระบบคุณภาพทางการศึกษาให
เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยทุกหนวยงานใหความสําคัญและบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง สามารถคนพบแนวทางการปฏิบัติท่ีดีภายในองคกรที่สรางคุณคาจากการดําเนินงานตาม
ระบบประกันคุณภาพใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน 
ใหเกิดองคการแหงการเรียนรู สอดคลองกับเกณฑการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ก.พ.ร. และ สมศ. ตาม
ตัวช้ีวัดเรื่อง ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งตอง
จัดใหมีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพจากทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย โดยใชขอมูลเพื่อยกยอง
หนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาจน
เปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่มุงสู
ผลสัมฤทธิ์ท่ีเห็นผลอยางเปนรูปธรรม บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด และมอบรางวัลคุณภาพ ประกาศนียบัตรและ
โล เพื่อประกาศเกียรติคุณยกยองในวันขอบคุณบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน ซึ่งเปนการสรางขวัญกําลังใจแก
บุคลากรของหนวยงานในการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงเห็นความสําคัญในการจัด “โครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 3” ข้ึน เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่มุงสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเห็นผลอยางเปน
รูปธรรม บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเปนกลไกกระตุนใหหนวยงานและบุคลากรเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

2. เพื่อเปนกลไกนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อกาวสูการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของการจัดการองคความรู 

3. เพื่อสนับสนุนการนําแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงานที่ไดรับรางวัลไปประยุกตใชในการดําเนินงานของ
แตละหนวยงาน 

4. เพื่อยกยองหนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการ
บริหารการศึกษาจนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น 
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5. เพื่อเปนแนวทางและเตรียมการที่จะนําผลท่ีไดจากการประเมินผลลัพธไปใชประโยชนในการทบทวน
นโยบายการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซึ่งเปนการสราง
มาตรฐานการดําเนินงานที่ดีท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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แนวทางการดําเนินงาน 
 
 

 แนวทางการดาํเนินงาน 

การดําเนินงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 3 เปนกลไกที่กระตุนให
หนวยงานและบุคลากรเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อนําเสนอ
กระบวนการการใหบริการท่ีมีคุณภาพ หรือเปนแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงานและบุคลากร มาพิจารณากลั่นกรอง
เพื่อคัดเลือกและพิจารณาตัดสินการใหรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมอบรางวัลคุณภาพ 
ประกาศนียบัตรและโล เพื่อประกาศเกียรติคุณยกยองในวันขอบคุณบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดข้ึน ซึ่งสํานักประกัน
คุณภาพ ไดดําเนินการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางตอเนื่องเปนประจําทุกป ตั้งแตป 
2550   

สําหรับป 2552 ซึ่งจัดเปนครั้งท่ี 3 คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนด
ประเภทรางวัลเปน 3 ประเภท ดังนี้  

 รางวัลหนวยงานคุณภาพ เปนรางวัลท่ีพิจารณาผลการดําเนินงานเชื่อมโยงทุกองคประกอบคุณภาพใน
ระดับหนวยงานเทียบเทาคณะวิชา โดยมีเงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี ้
 (1) หนวยงาน (เทียบเทาคณะวิชา) เปนผูเสนอขอรับรางวัล 
 (2) หนวยงานจดัสง SAR ใหกับสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา 
 (3) หนวยงานไดรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมิน และมีรายงานผลการ
ประเมินเรียบรอยแลว 
 (4) มีผลการดําเนินงานตามดัชนีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดครบถวนทุกองคประกอบคุณภาพ 

 รางวัลรายองคประกอบคุณภาพ เปนรางวัลท่ีพิจารณาผลการดําเนินงานรายองคประกอบคุณภาพใน
ระดับหนวยงานเทียบเทาคณะวิชา โดยมีเงื่อนไขการเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล ดังนี ้
 (1) เปนองคประกอบคุณภาพดานใดดานหนึ่งตามภารกิจหลกั 4 ดานของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานการ
เรียนการสอน ดานวิจัย ดานบริการวิชาการ หรือดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 (2) หรอืเปนองคประกอบคุณภาพตามภารกิจหลัก ในกรณีท่ีเปนหนวยงานสนับสนุนระดับสํานัก / 
สถาบัน 

 รางวัลคุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติที่ดี เปนรางวัลท่ีพิจารณาผลการดําเนินงานรายกระบวนงาน
ในหนึ่งหนวยบริการ โดยมีเงื่อนไขการเสนอกระบวนงานเพื่อขอรับรางวัล ดงันี้ 
 (1) หนวยงานเปนผูเสนอขอรบัรางวัล ท้ังนี้เสนอไดตั้งแตหนวยงานระดับภาควิชาหรือเทยีบเทาเปน
อยางต่ํา 
 (2) หรอืบุคคลหรือกลุมบุคคลเปนผูเสนอขอรบัรางวัล 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 4

 (3) เปนกระบวนงานที่ใหบริการแกประชาชน หรือนิสิตหรอืบุคลากรที่สามารถลดขั้นตอนหรือ
ปรับปรุงแลวรกัษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการไวได 
 (4) หรอืเปนการสรางสรรคงานบริการใหม สรางสรรควิธีการทํางานในเรื่องข้ันตอนการทํางานหรือ
วิธีการปฏิบัติงานใหม 
 (5) หรอืนําเทคโนโลยมีาปรับใชในกระบวนการใหบริการท่ีสามารถลดเวลาและขั้นตอนอยาง
เฉียบพลัน 

  โดยมีรูปแบบการจัดทําขอเสนอเพื่อขอรับรางวัลแตละประเภท ดังนี ้
 รางวัลหนวยงานคุณภาพ  หนวยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําขอเสนอเพือ่ขอรบัรางวัล 

ดังนี้ 
 (1) แบบแสดงความจํานงขอรบัรางวัล  
 (2) SAR ประจําปการศึกษา 2551 (ใหใชเลมท่ีสงใหสํานักประกันคุณภาพได) 

 รางวัลรายองคประกอบคุณภาพ หนวยงานระดับคณะ สํานัก และสถาบัน จัดทําขอเสนอเพื่อขอรับ
รางวัล ดังนี ้
 (1) รายงานผลการดําเนินงานเชิงปริมาณสําหรับองคประกอบคุณภาพที่หนวยงานเสนอเพือ่ขอรับ
รางวัล  
 (2) รายงานผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพของแตละองคประกอบ 
 (3) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายองคประกอบตามดัชนีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับขอนี้
หนวยงานไมจําเปนตองจัดทําใหม สามารถสําเนาจาก SAR ประจําปการศึกษา 2551 แนบมาไดโดยตรง 

 รางวัลคุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติที่ดี หนวยงาน/คณะบุคคล/บุคคล จัดทําขอเสนอเพื่อขอรับ
รางวัล ดังนี ้
 (1) รายงานผลการดําเนินงานเชิงปริมาณ สําหรับกระบวนงานที่เสนอเพื่อขอรับรางวัล 
 (2) รายงานผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพสําหรับกระบวนงานที่เสนอเพื่อขอรับรางวัล  
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การพิจารณาใหรางวัล 
 
 

 การพิจารณาใหรางวัล 

  การพิจารณาใหรางวัล มีกรอบการพิจารณา 2 สวน จากคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ และ
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้  

1. เกณฑมาตรฐานการพิจารณากลั่นกรองรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 3 
           การพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกผลงาน โดยคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ซึ่ง
พิจารณาจากประเด็นดานกระบวนการและผลลัพธของผลงาน ซึ่งผลงานแตละเรื่องมีคะแนนเต็มเฉลี่ย 5.00 คะแนน  
และจะผานเกณฑการพิจารณากลั่นกรองในแตละประเภท ดังเกณฑตอไปนี้ 

เกณฑ : 
1) รางวัลหนวยงานคุณภาพ มีคะแนนเฉลีย่ภาพรวมตั้งแต 4.50 ขึ้นไป จึงจะถอืวา ผลงานผานเกณฑ

การพิจารณากลั่นกรอง และถือวาผานเกณฑการพิจารณาตัดสินระดับดีเยีย่ม 
2) รางวัลรายองคประกอบคุณภาพ มีคะแนนเฉลีย่ภาพรวมตั้งแต 4.00 ขึ้นไป จงึจะถือวา ผลงานผาน

เกณฑการพิจารณากลั่นกรอง 
3) รางวัลคุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ยภาพรวมตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  จึงจะถือ

วา ผลงานผานเกณฑการพิจารณากลั่นกรอง 
2. เกณฑมาตรฐานการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 3 

การพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 3 มีการพิจารณา เปน 2 สวน คือ 
การพิจารณาตัดสิน โดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาจากประเด็นดานการนําเสนอ (10 คะแนน) และเนื้อหา 
(30 คะแนน)  รวม 40 คะแนน และ การพิจารณาตัดสิน โดยผูเขารวมรับฟงการนําเสนอผลงาน (คะแนนโหวต 10 
คะแนน)  รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน แบงระดับคะแนนเปน 4 ระดับ ดังนี้ 

เกณฑ : 
- มีระดับคะแนน 41-50 คะแนน  มีผลงานระดับดีเยีย่ม  ไดรับเงินรางวลั 5,000 บาท  

พรอมโลและใบประกาศเกียรติคุณ 
- มีระดับคะแนน 31-40 คะแนน  มีผลงานระดับดีมาก ไดรับเงินรางวัล 4,000 บาท  

พรอมโลและใบประกาศเกียรติคุณ 
- มีระดับคะแนน 21-30 คะแนน  มีผลงานระดับดี ไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท  

พรอมโลและใบประกาศเกียรติคุณ 
- มีระดับคะแนน 1 - 20 คะแนน ถือวาไมผานเกณฑการพิจารณาตัดสิน  

มีเงินรางวลัปลอบใจ 1,000 บาท 
 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

E-mail : qa@ku.ac.th 

www.qa.ku.ac.th 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 7

ผลการพิจารณารางวัล 
 

 ผลการพิจารณารางวัล 

 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 3 มีหนวยงาน คณะบุคคล และ
บุคคล สงผลงานเขารวมในแตละประเภท รวม 37 ผลงาน ซึ่งมีผลงานผานการพิจารณาตัดสิน จํานวน 21 ผลงาน 
ดังนี้ 

1. รางวัลหนวยงานคุณภาพ   
 รางวัลดีเยี่ยม  จาํนวน 3 ผลงาน ไดแก  

1) คณะวิศวกรรมศาสตร 
2) คณะวิทยาศาสตร 
3) สํานักหอสมุด 

2. รางวัลรายองคประกอบคุณภาพ  
 รางวัลดีเยี่ยม  จาํนวน 4 ผลงาน ไดแก  

1) องคประกอบที่ 4 การวิจัย   คณะวิทยาศาสตร 
2) องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   คณะวิศวกรรมศาสตร 
3) องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 
4) องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   สํานักหอสมุด 

3. รางวัลคุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติที่ดี  
 รางวัลดีเยี่ยม  จาํนวน 12 ผลงาน ไดแก  

1) Research Information Warehouse  ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2) บริการ Video On Demand เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง  สํานักหอสมุด 
3) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย   บัณฑิตวิทยาลัย 
4) การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ : การออกใบสําคัญทางการศึกษา  สํานักทะเบียน

และประมวลผล 
5) ลดปญหางานบริการเตรยีมเอกสารฉีดยาเขาขอ   สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี 
6) การรับ-จายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผานสํานักงานบริการวิชาการ  สํานักงานบริการ

วิชาการ 
7) โครงการดึงศักยภาพบุคลากรในดานตางๆ   ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร 
8) คายพัฒนาซอฟตแวรในสภาพการทํางานรวมแบบเปดกวาง (คายทะลุฟา)  ภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 
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9) โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตช้ันปท่ี 1 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 
คณะวิศวกรรมศาสตร 

10) โครงการยกระดับคุณภาพนิสิตแรกเขาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

11) กระบวนการสงเสริมคุณภาพบัณฑิต   คณะเกษตร 
12) การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาหลักการตลาดเกษตร : โครงการประกวด

แผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร   คณะเศรษฐศาสตร 
 รางวัลดีมาก  จาํนวน 2 ผลงาน ไดแก  

1) เสริมสรางระบบทํางาน PDCA  สําหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต   คณะศึกษาศาสตร 
2) บริการจองหองประชุมในรูปแบบออนไลน  สํานักหอสมุด 

  
 โดยผลการปฏิบัติงานที่ไดรับรางวัลในแตละประเภท มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ประเภท 
หนวยงานคุณภาพ 
(รางวัลดีเยี่ยม) 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ครั้งที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.qa.ku.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดไฟลขอมูลรายละเอยีดไดท่ี www.qa.ku.ac.th 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ปการศึกษา 2551 

(1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) 

ระบบและ 
กลไกการประกัน

คุณภาพ 
 

การเงินและ
งบประมาณ 

การบริหาร
และจัดการ 

ทํานุบํารุง 
ศิลป 

วัฒนธรรม 

การบริการ 
ทางวิชาการ 
แกสังคม 

การวิจัย 

การพัฒนา 
นิสิต 

การเรียน 
การสอน 

ปรัชญา  
ปณิธาน  

วัตถุประสงค 
และแผนงาน 

ฉบับแกไขตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552  

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวทิยาลัย  
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คณะวิทยาศาสตร 

 

 

 
 

ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดไฟลขอมูลรายละเอยีดไดท่ี www.qa.ku.ac.th 
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สํานักหอสมุด 

 

 

 
 

ท้ังนี้ สามารถดาวนโหลดไฟลขอมูลรายละเอยีดไดท่ี www.qa.ku.ac.th 
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ประเภท 
รางวัลรายองคประกอบคุณภาพ  

(รางวัลดีเยี่ยม) 
 

โครงการรางวัลคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ครั้งที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.qa.ku.ac.th 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผลสําเร็จตามองคประกอบดานการวิจัย 
 จากการตรวจประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2552 
พบวา คณะวิทยาศาสตร มีผลการดําเนินงานทั้ง 9 องคประกอบ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 4.50 อยูในเกณฑดีเยี่ยม  โดย
มีหลายองคประกอบ ท่ีสามารถทําผลงานไดเปนอยางดี  หนึ่งในองคประกอบนั้น ก็คือ องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
เปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ เพื่อสงเสริม สนับสนุนการ
สรางงานวิจัย และงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว  การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแก
อาจารย  บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย  
ทรัพยากรท่ีจําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและบุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับ  สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากล ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ 
และการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  ซึ่งคณะวิทยาศาสตรมีผลการประเมินฯ ท่ี
ระดับคะแนน 4.75 อยูในระดับดีเยี่ยม โดยมีแนวโนมผลการดําเนินงานเพิ่มข้ึนเกือบทุกตัวบงช้ี ยกเวนตัวบงช้ีท่ี 4.8 
รอยละของอาจารยประจําและบุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุมวิชาการ และ/หรือ นําเสนอผลงานวิชาการทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ท่ีมีแนวโนมผลการดําเนินงานลดลง เนื่องจากมีผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550  
รอยละ  78.85% แตในปการศึกษา 2551 มีผลการดําเนินงาน รอยละ 48.91%   

ผลการดําเนินงานที่สะทอนแนวปฏิบัติที่ดี 
1. คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายและการดําเนินงานสงเสริมการสรางผลงานวิจัยท่ีชัดเจนและครอบคลุม

ทุกดาน 
2. รางวัลคณะวิทยาศาสตรในดานการวิจัย  เชน รางวัลผูมีผลงานวิจัยท่ีมีคา Impact factor รางวัลเกียรติ

บัตรผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล ISI รวมสูงสุด  รางวัลผลงานวิจัยและสิทธิบัตร และ
รางวัลหนวยงานระดับคณะที่สรางสรรคผลงานวิจัยตีพิมพสูงสุด ลําดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 
23 คน  44 ผลงาน 

3. การจัดงานเชิดชูเกียรติ    5 ศ.   3  เมโส  และ 1 ศาสตรเมธาจารย  

กระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีภารกิจหลักที่สําคัญ 5 ดาน คือ 1) จัดการศึกษาวิทยาศาสตร

พื้นฐานใหกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตรท้ังดานวิทยาศาสตรกายภาพ และ
วิทยาศาสตรชีวภาพทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  3) ศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตรกายภาพ
และวิทยาศาสตรชีวภาพทั้งดานพื้นฐานและประยุกต  4) พัฒนาวิชาการเพื่อบริการทางวิชาการ และ 5) ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  
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 จากผลการประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก พบวา คณะวิทยาศาสตร ถูกประเมินอยูในกลุมท่ีมีผลงาน
นอย ท้ังในรูปของปริมาณและคุณภาพ (สกว. : ใชผลงาน 2541-2545) และการไดรับการจัดระดับอยูท่ี C3 (อันดับ 
1) จากคณะที่เขารับการประเมิน 21 แหง ซึ่งมีการเสนอบทความวิจัย รวม 187 บทความ ผานการคัดกรองวา
เขาเกณฑเพียง 105 บทความ (รอยละ 56 ของที่เสนอไป) มีคุณภาพระดับนานาชาติตีพิมพในวารสารที่อยูใน
ฐานขอมูล ISI เพียง 29 บทความ (รอยละ 27.62 ของที่ผานเกณฑ)  และมีจํานวนบทความในฐาน ISI  : บุคลากร 
เทากับ 0.0997 (สกว. : ใชผลงาน 2548) จากผลการประเมินดังกลาว จึงเปนแรงกดดันที่คณะวิทยาศาสตร ตองสราง
แรงขับเคลื่อน ในการดําเนินภารกิจดานการศึกษาและวิจัยทางวิทยาศาสตรกายภาพและวิทยาศาสตรชีวภาพ ท้ังดาน
พื้นฐานและประยุกต ใหสามารถผลิตงานวิจัยคุณภาพ และความรวมมือทางวิชาการเพิ่มข้ึน  โดยมีการกําหนด

แผนการดําเนินงาน แบบ 360° Planning  ซึ่งเปนนโยบาย Research Please เพื่อมุงเนนการทํางานในลักษณะ 
“พรอมกัน ทันที และมีเงินสนับสนุน” ตามแผนภาพ 
 

 

 คณะวิทยาศาสตรมีการกําหนดแผนการดําเนินงานดานการวิจัยตามภารกิจ ใหสอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คือ  ศึกษา คนควา วิจัย ท้ังทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน บูรณาการและประยุกต โดยตอ
ยอดภูมิปญญาเดิมและสรางองคความรูใหม เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัยทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และอื่นๆ 

คณะวิทยาศาสตร มีการตั้งคณะกรรมการฝายวิจัย โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรเปนที่ปรึกษา  รองคณบดี
ฝายวิจัย เปนประธาน  และมีคณาจารยจากภาควิชาตางๆ รวมเปนกรรมการ ซึ่งมีภาระหนาท่ีในการกํากับดูแลเรื่อง
งานวิจัย นโยบายดานการวิจัย การสนับสนุนการวิจัยดานตางๆ  

คณะวิทยาศาสตร มีนโยบายในการกระตุนและสนับสนุนการทําวิจัย  ดังนี้  
 สําหรับอาจารยและบุคลากร  

1. โครงการสงเสริมการเพิ่มพูนปญญา ความสามารถ ความรู และประสบการณทางวิชาการ (โครงการ 
Sc. AWAKE)  

โดยจัดกรอบวงเงินไวใหอาจารยแตละทาน สะสมตอเนื่องในชวง 4 ป  หากเมื่ออาจารยใชงบประมาณ
จากโครงการนี้ไปดําเนินการแลวกอใหเกิดผลตอบกลับคืนสูคณะวิทยาศาสตรอยางปรากฏชัดท่ีคิดเปนมูลคาได 
คณะวิทยาศาสตรจะคืนวงเงินที่ใชไปใหเทากับมูลคาท่ีเกิดข้ึน แตไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติไปในสวนของคณะ

Personnel

Laboratory

Equipment

Access

Supply

Expertise
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วิทยาศาสตรในคราวนั้น  โครงการ Sc.AWAKE เดิมวงเงิน  24,000   บาท  ตอ 4  ป ขอปรับวงเงินเปน  32,000  บาท  
ตอ 4  ปเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2551 และปรับปรุงเปน 36,000 บาทตอ 4 ปเมื่อวันที่ 6 มี.ค.2552   

ในปการศึกษา 2551 มีบุคลากรเขารวมโครงการ จํานวน 59 คน งบประมาณ 1,258,094.62 บาท 
2. โครงการสนับสนุนงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร (Science, Research Fund, ScRF)  
 คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยของภาควิชาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนด

แนวทางการจัดกลุมคณาจารยออกเปน 4 กลุม ดังนี้ 
กลุมที่ 1 กลุมเกียรติคุณ  (Honorary)  หมายถึง คณาจารยท่ีมีความสามารถสูงมากมีกลุมวิจัยท่ี

แข็งแรงและสามารถหาทุนวิจัยไดดี 
กลุมที่ 2 กลุมแขงขันได  (Competitive)  หมายถึง คณาจารยท่ีมีความสามารถสูงสามารถแขงขัน

กับผูอื่นในการขอทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัยท่ีมีการแขงขันสูง เชน สกว.ได 
กลุมที่ 3 กลุมที่ตองสนับสนุน  (Supporting)  หมายถึง คณาจารยท่ีมีความสามารถในการทําวิจัย 

และยังตองไดรับความสนับสนุนทุนวิจัยจากภาควิชาและคณะ 
กลุมที่ 4 กลุมต้ังหลัก  (Establishing)  หมายถึง คณาจารยท่ีเพิ่งสําเร็จการศึกษามาใหม มี

ศักยภาพในการทําวิจัย และกําลังตั้งหลักในการทํางานวิจัย  
3. โครงการทุนสนับสนุนการวิจัย (Preproposal Research Fund, PRF)  
  คณะวิทยาศาสตรมีการบรรจุอาจารยใหมอยูตลอดเวลา ซึ่งอาจารยใหมเหลานี้ตองใชเวลาเตรียมการ

ในการจัดทําขอเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) เพื่อขอความสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนวิจัย (Research 
Funding Agencies) ตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรพิจารณาเห็น
ความจําเปนในการเตรียมงานวิจัยในชวงเวลานี้ จึงจัดทํานโยบายทุนสนับสนุนการวิจัย Preproposal Research Fund 
(PRF) โดยคณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทําวิจัย อาจารยบรรจุใหมผูขอรับทุนวิจัย PRF จะ
ขอทุนวิจัยไดในวงเงินไมเกิน 100,000 บาท   

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 มีผูรับทุน จํานวน 14 ราย เปนเงินทั้งสิ้น 1,397,000 บาท 
4. ทุนวิจัย  สวพ.-วท.มก. (KURDI – ScKU)  

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก. ไดประกาศหลักเกณฑการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม  ท่ี
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาไมเกิน 5 ป ไมเคยไดรับทุนวิจัยจากแหลงทุนใดในฐานะหัวหนาโครงการ
ในชวงท่ีรับทุน ยกเวนทุนวิจัยของคณะ  และไมมีภาระงานดานบริหารตั้งแตระดับหัวหนาภาควิชา หรือเทียบเทาข้ึนไป 
โดยมีระยะเวลาการวิจัยไมเกิน 2 ป ทุนวิจัยไมเกิน 200,000 บาท/ป  และหนวยงานตนสังกัดท่ีสวนรวมสนับสนุนทุน
วิจัยในอัตราสวน 3:1 คณะวิทยาศาสตรจึงจัดทํานโยบายสมทบเงินทุน เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรของคณะมีโอกาส
ไดรับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.  

ในปงบประมาณ 2551 ไดรับการจัดสรรทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุนใหม ประจําป 2551 จากสถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหง มก.  จํานวน 3 ทาน  เปนทุน จาก สวพ. จํานวน 360,000 บาท และทุนจาก วท.มก. จํานวน  120,000 บาท 
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5. การสนับสนุนทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัย ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยสนับสนุนใหภาควิชา

จัดทําโครงการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและขอใหบุคลากรสายสนับสนุนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย 
เพื่อตอบสนองการประกันคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากรโดยคณะฯ จะสนับสนุนโครงการละ 50,000 บาท   

ในปการศึกษา 2551   ภาควิชาสถิติ ไดจัดทําโครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิคส  
“บทเรียนการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน”  ในวิชา 422101  ระยะเวลาดําเนินโครงการ  1 พ.ค.52 – 30 เม.ย.53 

6. โครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสูความเปนเลิศ  
คณะวิทยาศาสตรไดใหความรวมมือในการสนับสนุนโครงการเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็ง

ทางวิชาการสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย โดยจัด Focal points ดังนี้ 
1) ความเขมแข็งในการสอนพื้นฐาน 

 Mathematical & related science ประกอบดวย ภาควิชา คณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร 
และสถิติ 

 Biological science ประกอบดวย ภาควิชา จุลชีววิทยา ชีวเคมี พฤกษศาสตร พันธุศาสตร 
รังสีประยุกตฯ และสัตววิทยา 

 Physical science ประกอบดวยภาควิชาเคมี และฟสิกส 
 Earth and Environmental Sciences ประกอบดวย ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ และ

วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
2) สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญเฉพาะ 

 SRU ของภาควิชาและคณะ  
มีโครงการจัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ (Special Research Unit, SRU)  เพื่อความเปนเลิศทาง

วิชาการ เชน หนวยวิจัยในภาควิชาเคมี หนวยปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมโปรตีนและโปรตีนชีวสารสนเทศ (ปวส) 
( Special Research Unit   for  Protein  Engineering  and  Protein  Bioinformatics : UPEB) ภาควิชาชีวเคมี  หนวย
ปฏิบัติการวิจัยสํารวจธรณีประยุกต  ภาควิชาวิทยาศาสตรพื้นพิภพ  

 คณะวิทยาศาสตรยังไดมีกิจกรรมที่เปนการสงเสริม  เปนขวัญกําลังใจ และกระตุนใหกับผูท่ีผลิตผล
งานวิจัยในประเภทตางๆ ในวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร  วันที่ 9 มีนาคม ของทุกป ตอเนื่องตลอดมา ไดแก 

1) รางวัลเกียรติบัตรผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูล ISI  
2) มอบโลใหกับบุคลากรที่สรางชื่อเสียงหรือไดรับรางวัลดานการวิจัย จากองคกรภายนอก 

6. ทุน Visiting Professorship (VP)  
คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดเปนทุน Visiting Professorship เปนเงินทุนละไมเกิน 

100,000 บาท  โดยมีการเชิญศาสตราจารยจากสถาบันการศึกษาตางประเทศ 7 สถาบัน ไดแก   
 - Prof. Timothy S. Wood จาก Wright State University / USA  มาบรรยาย จัดสัมมนาและรวมงาน

วิจัยของภาควิชา 
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 - Prof. Dr. Bechan Sharma จาก University of Allahabad-U.P., / India  มาบรรยายพิเศษเรื่อง 
"Current experimental research on HIV-1 Reverse Transcriptase and Toxicology investigation 

 - Prof.Chary Rangacharyulu จาก University of Sasketchewan / แคนาดา  เรื่อง ความรูระดับแนว
หนาของภาควิชาฟสิกสอนุภาคและวิชา 

 - Dr. Greg Heness จาก  University of Technology , Sydney / ออสเตรเลีย มาบรรยายวิชา 403596 
และ 403696 (เรื่องเฉพาะทางเคมี) ในหัวขอเรื่อง "Nanomaterials" 

 - Dr. San Hua Thang จาก The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization 
(CSIRO) / ออสเตรเลีย เรื่อง การประสานความรวมมืองานวิจัยใหคําปรึกษาหารือและติดตาม ผลความคืบหนา
งานวิจัยใหกับนิสิตระดับปริญญาโท-เอก 

 - Prof. Timothy S. จาก Wood Wright State University / USA มาบรรยาย จัดสัมมนาและรวมงาน
วิจัยของภาควิชา 

 - Prof. Dr. Olaf Deutschmann จาก University of Karlsruhe , Karlsruhe / เยอรมนี มาเยี่ยมชม
หองปฏิบัติการ Fischer Tropsch Synthesis และติดตามผลการติดตั้งอุปกรณวิเคราะหผลิตภัณฑจากกระบวนการ 
Fischer Tropsch สาขาเคมีอนินทรีย และสาขาเคมีอุตสาหกรรม 

7. Research Assistance (RA)  
8. Teaching Assistance (TA)  
9. นโยบายสงเสริมการเสนอผลงานทางวิชาการของ มก. โดยคณะวิทยาศาสตรสมทบงบประมาณ

เพิ่มเติมจากที่ มก.จัดสรรให  
 สําหรับนิสิต  

1. โครงการรวมมือทําวิจัยทวิภาคี  (Bilateral Research Cooperation, BRC)  
เปนโครงการที่ดําเนินการรวมระหวางอาจารยในคณะวิทยาศาสตร และอาจารยจากตางประเทศ โดย

กําหนดทุนเพื่อสงนิสิตไปทําการวิจัยรวมในตางประเทศระดับปริญญาโททุนละไมเกิน 200,000 บาท และระดับ
ปริญญาเอกทุนละไมเกิน 300,000 บาท โดยมีขอผูกพันผูท่ีรับทุนจะตองสรางผลงานในระดับนานาชาติ  

มีผูรับทุน ระดับปริญญาเอก จํานวน 6 ราย  งบประมาณ 1,138,042 บาท และระดับปริญญาโท  
จํานวน 11 รายงบประมาณ 1,562,374 บาท 

2. โครงการทุนวิจัย สกว.วท.มก. 
  คณะวิทยาศาสตรไดรวมทุนวิจัยกับสํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย (สกว.) ในระดับปริญญาตรี โท 

เอก โดยใชช่ือทุนวิจัย สกว. – วท.มก.  กําหนดสัดสวนรวมสนับสนุนเงินทุนวิจัยระหวาง สกว. : วท.มก. = 1 : 1  โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) เปนไปตามกระบวนการของ สกว. ท่ีไดประกาศใหทราบ 
2) นิสิตปริญญาโทตองสําเร็จการศึกษาไดภายในไมเกิน 2 ป 6 เดือน 

นิสิตปริญญาเอกตองสําเร็จการศึกษาไดภายในไมเกิน 3 ป 6 เดือน 
นิสิตปริญญาโท – เอก ตองสําเร็จการศึกษาไดภายในไมเกิน 5 ป 6 เดือน 
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 มีผูไดรับทุน จํานวน 14 ทุน 
3. การแลกเปลี่ยนนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาเอก (Doctoral Research Student Exchange Programme)  
 เพื่อกระตุนบรรยากาศการสอนและการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร สงเสริมการสรางผลงาน วิจัยของ

คณะวิทยาศาสตรเปนระดับมาตรฐานนานาชาติ และมีจํานวนเพิ่มข้ึน คณะวิทยาศาสตรจะสนับสนุนงบประมาณ
มูลคาทุนละไมเกิน 100,000 บาท วงเงินที่เกินภาควิชาเปนผูรับผิดชอบ ทุนที่สนับสนุนนิสิตมีเปาหมายที่ตองการให
นิสิตท่ีไดรับทุนตองทํางานวิจัยเปนหลัก นอกเหนือจากนี้อาจเขาช้ันเรียนในรายวิชาระดับปริญญาเอกหรือชวยสอน
ได คณะจะไมสนับสนุนทุนกับนิสิตท่ีไมมีกิจกรรมวิจัย 

 มีนิสิตระดับปริญญาเอก เดินทางไปทําวิจัย และเรียนรูเทคนิคตางๆ จํานวน 3 คน โดยใชงบประมาณ
คนละ 40,000 บาท/คน  รวมเปนเงิน 120,000 บาท 

4. นโยบายสนับสนุนการทําปญหาพิเศษของนิสิต ป.ตรี( Student’s Special Problem Supporting Fund, 
SPSF)  

5. นโยบายสนับสนุนการไปเสนอผลงานวิจัยในตางประเทศของนิสิต ป.โท และ เอก 
6. นโยบายทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร มก. (Faculty of Science Kasetsart University 

Postgraduate Studentship, ScKUPGS) 
7. การจัดงานประชุมวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรีเพื่อเผยแพร ผลงานวิจัย   
 การสนับสนุนดานอื่นๆ  

- จัดตั้งศูนยเครื่องมือคณะวิทยาศาสตร (Science, Scientific Equipments Center, ScSEC)  
- โครงการแผนที่เครือขายความรวมมือนานาชาติ (International Network Mapping)  
- จัดทําบัญชีความตองการครุภัณฑตามโครงการเสริมศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการสู

ความเปนเลิศของมหาวิทยาลัย  
- จัดตั้งหนวยปฏิบัติการวิจัยเฉพาะ (Special Research Unit, SRU)  เพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ  
- นโยบายบุคลากรแนวทางพิเศษ Special Track Staff ( STS)  

ผลลัพธของการดําเนินงาน  
1. คณะวิทยาศาสตรคํานึงถึงการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ เพื่อสงเสริม 

สนับสนุนการสรางงานวิจัย และงานสรางสรรคใหสามารถดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว   
2. การสงเสริมพัฒนาศักยภาพแกอาจารย  บุคลากรวิจัยและทีมวิจัย  ตลอดจนการสนับสนุนดานการ

จัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย  ทรัพยากรท่ีจําเปน เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกอาจารยและ
บุคลากรวิจัยในการทํางานวิจัยใหมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ   

3. สามารถตีพิมพเผยแพร การไดรับการอางอิงในฐานขอมูลสากล ท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ และ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา  สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

4. ภาพรวมของการประเมินผลในองคประกอบที่ 4  มีระดับคะแนน 4.75 คะแนน อยูในระดับดีเยี่ยม 
จากเกณฑ 5 คะแนน (ระดับคะแนน 2.88 คะแนน จากเกณฑ 3 คะแนน)  
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การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 
1. พัฒนาการดานการวิจยัอยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะในดานการเตรียมบุคลากร และอุปกรณเครือ่งมือการวิจยั 
2. ดําเนินการตอเนื่อง  โครงการMega  Project  ในการจัดหาเครื่องมอืวิทยาศาสตรรายการที่สาํคัญและมี

ราคาสูง 
3. นโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ ใหเพิ่มมากขึ้น 
4. รางวัลคณะวิทยาศาสตร (ScKU Awards)ในดานการวิจัยอยางตอเนื่อง 
5. การพัฒนา SRU.ยกระดับ เปน   COE. 
6. Ranking ดานการวิจัย  
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผลสําเร็จตามองคประกอบดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีแนวทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยาง

ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและเปาหมายของคณะฯ  ซึ่งใหความสําคัญสูงสุดตอ
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตมาอยางตอเนื่อง เพื่อเปนไปตามปรัชญาของคณะฯ คือ “ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยี
กาวหนา พ่ึงพาตนเอง” และวิสัยทัศน ”The Best Faculty in Production of e&i-Engineers”  

 

โดยมีเปาหมายดานการประกันคุณภาพ 3 ประการ คือ 1) มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ 
(Innovation) เกิดข้ึน 2) มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Improvement) และ 3) มีการบูรณาการรวมกันระหวางภาควิชา 
(Integration) ซึ่งจากการดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพทําใหคณะวิศวกรรมศาสตร ตระหนักถึงประโยชนของ
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพรวมทั้งการสรางแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices)  

โดยในชวงแรก คณะวิศวกรรมศาสตร มีการพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติท่ีดี
ในระดับคณะเปนหลัก แตในระดับภาควิชาหรือสถาบัน ยังไมมีการดําเนินการที่ชัดเจน เนื่องจากผลงานที่สงเขา
ประกวดรางวัลคุณภาพประจําปของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีมาจากภาควิชาจะมีจํานวนนอยมาก เพื่อใหเกิดการ
คิดสรางสรรคแนวปฏิบัติท่ีดีเกิดข้ึนและกระจายไปในหนวยงานระดับภาควิชามากขึ้น และมีการเผยแพรเพื่อนําไป
เปนแบบอยางการปฏิบัติในทํานองเดียวกันในภาควิชาอื่นๆ ไดดวย อีกทั้งมีผลงานที่สามารถสงเขาประกวดรางวัล
คุณภาพของมหาวิทยาลัยมากขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร จึงจัดใหมีการประกวดและใหรางวัลแนวปฏิบัติท่ีดีจาก
ภาควิชาตางๆ ข้ึนเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2551 ซึ่งเห็นวา การประกวดแขงขันนั้นนาจะเปนสิ่งท่ีทาทายและ
กระตุนใหภาควิชาคิดสรางสรรคโครงการใหมๆ ท่ีมีผลตอการยกระดับคุณภาพในดานตางๆ มาประกวดประชันกัน 
กลาวคือ แตละภาควิชาไดนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีซึ่งไมซ้ํากัน และมีหลายภาควิชาท่ีผลงานเปนที่ยอมรับของ
กรรมการวาดีเยี่ยม สามารถขยายผลการปฏิบัติไปสูภาควิชาอื่นๆ ได จึงเปนที่มาของการดําเนินการของคณะฯ ใน
กระบวนการใหภาควิชาคิดและสรางสรรคแนวปฏิบัติท่ีดีสูการประกวดแขงขันเปน นวัตกรรมดานการประกัน
คุณภาพ เพื่อใหมีการเผยแพรตอหนวยงานอื่นๆ และสาธารณชนเพื่อเปนแบบอยางในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสืบตอไป 

ผลการดําเนินงานจากการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1 ท่ีสงผลดีตอการ
ประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร มีดังนี้  

3e 3i
Improvement 

Integration 

Innovation 

English 

Electronics 

Ethic 
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• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในการประกันคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร
อยูในระดับที่ 5 อยางตอเนื่อง ซึ่งการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1 ชวยสนับสนุนให
หนวยงานมีการนําผลการประเมินตนเองไปใชในการพัฒนาตนเอง ท้ังการลดจุดบกพรองและเสริมสรางความ
เขมแข็งของหนวยงาน 

• มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี เพื่อการเปน
แหลงอางอิงใหกับของหนวยงานอื่นๆ มีจํานวนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตปการศึกษา 2549 – 2551 ตอเนื่อง เปน
จํานวน  1, 2 และ 4 เรื่อง ตามลําดับ สะทอนใหเห็นวา คณะวิศวกรรมศาสตรประสบความสําเร็จในการผลักดันให
หนวยงานระดับภาควิชาและวิทยาลัยการชลประทานสามารถพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีเพิ่มข้ึนในป 2551  

• คณะวิศวกรรมศาสตรมีหนวยงานตัวแทนเขารวมการประกวดโครงการรางวัล คุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพิ่มมากขึ้น เปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่งมีภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมเพียงหนวยงาน
เดียว 

ผลการดําเนินงานที่สะทอนแนวปฏิบัติที่ดี 
1) มีการสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานสามารถพัฒนาตนเองดวยการแกไขจุดดอยหรือนําจุดแข็ง

ของหนวยงานมาใชประโยชน สงผลใหผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 
2551 ระดับคะแนนสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2550 ตัวอยางผลลัพธของการดําเนิน
โครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1 มีดังนี้  

 แนวปฏิบัติท่ีดีเลิศของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร “คายทะลุฟา” นําไปสูการเตรียมความพรอม
ของนิสิตในการเขาแขงขันดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ทําใหผลการดําเนินงานของดัชนีท่ี 2.9 จํานวนนิสิต หรือ
ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปท่ีผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพฯ ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ มีคาเพิ่มสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานตั้งแตป 2549 – 2551 

 แนวปฏิบัติท่ีดีเลิศของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลในการดึงศักยภาพของอาจารยในภาควิชาออกมาใช
ประโยชน ทําใหเกิดการพัฒนาดานการวิจัยและการตีพิมพเผยแพรผลงาน โดยผลการดําเนินงานที่เพิ่มข้ึนเมื่อเทียบ
กับปการศึกษา 2549 และ 2550 ของดัชนีท่ี 4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ
นําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําและบุคลากรวิจัย 

 แนวปฏิบัติท่ีดีเลิศของภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ในการพัฒนานิสิตชวย
สงเสริมใหนิสิตของภาควิชามีผลการเรียนที่ดีข้ึนและการสงเสริมโครงการสหกิจศึกษาตามแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศของ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สงผลตออัตราสัมฤทธิ์ของนิสิตและอัตราการไดงานทําของบัณฑิตในอนาคตตอไป  

 นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาตนเองดานองคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคมตามแนวปฏิบัติท่ีดี
เลิศของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และองคประกอบที่ 7 การบริหารและจัดการตามแนว
ปฏิบัติ ท่ีดีเลิศดานการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยการชลประทานชวยสนับสนุนผลการดําเนินของคณะ
วิศวกรรมศาสตรในระยะยาว 

2) เปนโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนางานดานการประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติท่ีดี
ระหวางหนวยงานระดับภาควิชา 
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3) สรางการมีสวนรวมของผูบริหาร อาจารย บุคลากรและนิสิตทุกระดับในการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ 

4) สามารถเปนแบบอยางใหแกหนวยงานอื่นๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สงผล
ใหเกิดการพัฒนาและยกระดับดัชนีคุณภาพที่เกี่ยวของ 

วิธีการดําเนินงาน  
  คณะวิศวกรรมศาสตร มีการกําหนดหลักการ วัตถุประสงค เปาหมาย และแผนงานในการดําเนินโครงการ
รางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1 ดังนี้ 

หลักการ ท่ีสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

• ยึดแนวทางการประกวดของโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพื่อใหผูชนะการ
ประกวดสามารถสงผลงานเขารวมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตอไป  

• แผนงานตองสอดคลองกับแผนการดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพประจําปของคณะวิศวกรรมศาสตร 
โดยกําหนดการจัดประกวดในชวงเดียวกับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะของคณะวิศวกรรมศาสตร 

• การสงผลงานเขารวมประกวดจะตองมีความสะดวก ไมเพิ่มภาระแกภาควิชาและวิทยาลัยการ
ชลประทานในการเตรียมเอกสารและขอมูลเพื่อเขาประกวด โดยกําหนดใหการนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเลิศเปนสวน
หนึ่งของบทที่ 3 การวิเคราะหตนเองในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหนวยงาน 
  วัตถุประสงค 

• เพื่อกระตุนใหภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน นําผลการประเมินตนเองมาใชประโยชนในการแกไข
ปญหาจุดออนและใชประโยชนจากจุดแข็งของตนเอง 

• เพื่อสรางแรงจงูใจใหภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน  ใหความสําคัญในการปรับปรุงและพัฒนาผล
การดําเนินงานใหดีข้ึน (Improvement) อยางตอเนื่อง ตามวิสยัทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตร 

• เพื่อสรางแรงจงูใจในการมีสวนรวมของนิสิตและบุคลากรทุกระดับ ในการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพ 

• เพื่อคัดเลือกผลงานของภาควิชาเขาประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

• เพื่อใหกําลังใจแกภาควิชา/วิทยาลัยการชลประทาน ท่ีมีผลการดําเนินงานที่ดีตามระบบประกัน
คุณภาพ 

เปาหมาย  

• สรางแรงกดดันและแรงจูงใจใหภาควิชาคิดและสรางแนวปฏิบัติท่ีดีในการพัฒนาการดําเนินงานใหดี
ข้ึนอยางตอเนื่อง 

• คณะวิศวกรรมศาสตร มีผลงาน แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) เขาประกวดโครงการรางวัลคุณภาพ 
มก. มากขึ้น 

• ยกระดับดัชนีท่ี 9.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในใหสมบูรณ 
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 แผนงานของโครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร คร้ังที่ 1  

ชวงเวลา กิจกรรม 
มกราคม 2552 ประชาสัมพันธใหภาควิชาและวิทยาลัยการชลประทานทราบถึงการจัดโครงการและ

เตรียมตัวลวงหนา 
กุมภาพันธ – เมษายน 2552 คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดแนวทางและ

ดําเนินการ 
พฤษภาคม 2552 -   ภาควิชาสงรายงานการประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานปการศึกษา 2551 

พรอมโปสเตอรท่ีหองประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ภายในสัปดาห
สุดทายของเดือน 

-   คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินตนเองของทุกภาควิชา 
มิถุนายน 2552 -   ภาควิชานําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศในวันที่ 5 มิถุนายน 2552 

-   คณะกรรมการตัดสินพิจารณาตัดสินรางวัล 
-   สรุปผลและประกาศผลรางวัล 

สิงหาคม 2552  พิธีมอบรางวัลพรอมโลประกาศเกียรติคุณ ในวันงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร 
วันที่ 1 สิงหาคม 2552 

กันยายน 2552 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร หนวยงานที่ไดรับรางวัลจากการประกวด รวมถึง
หนวยงานหรือบุคลากรที่สนใจจัดทําเอกสารเพื่อสงเขารวมการประกวดโครงการ
รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2552 

โดยมีคณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูกําหนดแนวทางและรับผิดชอบใน
การดําเนินโครงการ ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตรมีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรและนิสิตทุกระดับมีสวนรวมใน
กิจกรรมของคณะอยางสม่ําเสมอ โดยมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากรและนิสิตทุกระดับ  ไดแก 

• คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตรเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงาน แนวทางการ
ดําเนินงานโครงการ รวมถึงผลการประกวด 

• คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวย ผูแทนจากทุกภาควิชาเปน
ผูกําหนดแนวทางและรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ นอกจากนี้ คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพยังเปน
ผูรับผิดชอบในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของภาควิชาที่สังกัดดวย 

• บุคลากรระดับหนวยงานรวมกันกําหนดแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศของหนวยงาน (ภาควิชาและวิทยาลัยการ
ชลประทาน) รวมกันประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมีหัวหนาภาควิชาเปนผูแทนนําเสนอผลงานใน
การประกวด 

• คณะทํางานโครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1 และบุคลากรสังกัดสํานัก
เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตรรับผิดชอบงานประชาสัมพันธโครงการ จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร พรอมกับ
ดําเนินงานในวันประกวด 
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• นิสิตและบุคลากรทั่วไปสามารถเขารวมฟงการนําเสนอผลงานและชมการประกวดโปสเตอรผลงาน
ซึ่งติดบอรดประชาสัมพันธแกผูท่ีสนใจเปนเวลา 2 เดือน 

การกําหนดรูปแบบประกวด เกณฑการตัดสินและการใหรางวัลคุณภาพ 

• รูปแบบการนําเสนอผลงาน  คณะกรรมการฝายประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตรและ
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดรูปแบบการนําเสนอผลงานเปน 2 แบบ คือ การบรรยายและ
โปสเตอร 

 - ภาคบรรยาย ภาควิชานําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศและผลการประเมินตนเองเปนเวลา 30 นาที ซึ่ง
เปนรูปแบบเดียวกับที่เคยปฏิบัติระหวางการประเมินทุกป 

 - ภาคโปสเตอร ภาควิชาจัดทําโปสเตอรขนาด A1 จํานวน 1-2 แผน เพื่อนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศ
และผลการดําเนินงาน 

• เกณฑการตัดสนิไดยึดหลักเกณฑการใหคะแนนตามโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
ป 2551 โดยพิจารณาเลือกเกณฑท่ีเกี่ยวของมาใชและดัดแปลงใหสะดวกตอการตัดสินมากขึ้นเนื่องจากกรรมการมี
เวลาเพียง 30 นาทีในการพิจารณาใหคะแนนแตละภาควิชา  

เกณฑการใหคะแนน คะแนนเต็ม 
การนําเสนอ  
(30 คะแนน) 

ความสามารถในการนําเสนอ 10 
คุณภาพของสื่อในการนําเสนอ ภาคบรรยาย 10 
คุณภาพของสื่อในการนําเสนอ ภาคโปสเตอร 10 

เนื้อหา  
(70 คะแนน) 

ปจจัยนําเขาสอดคลองกับประเด็นหัวขอการพฒันา 10 
แผนงานมีความชัดเจน 10 
กระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ 10 
ประสิทธิผลของการดําเนินงานดีเยี่ยม สามารถตอบสนองพนัธกิจของหนวยงาน 10 
ประสิทธิภาพความคุมคาของการใชทรัพยากรในการดําเนินงาน 10 
ผลลัพธของการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปตามประสิทธิผลตามแผนของ
หนวยงานและตอบสนอง 

10 

สามารถเปนแบบอยางใหแกหนวยงานอื่นได 10 
รวม 100 

• องคประกอบของคณะกรรมการตัดสิน และสัดสวนการใหคะแนน  

คณะกรรมการ สัดสวนการใหคะแนน 
ประธาน คณบดี 10% 
รองประธาน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 2 คน 50% 
กรรมการ คณะกรรมการประกันคุณภาพ คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในระดับคณะ 25 คน 
40% 
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• แบงระดับคะแนนเปน 4 ระดับ คือ ดี ดีมาก ดีเยี่ยม และควรปรับปรุง 
คะแนน (เต็ม 100)  

 ดีเยี่ยม 86 – 100 คะแนน 
ดีมาก 76 – 85 คะแนน 
ดี 66 – 75 คะแนน 

ควรปรับปรุง นอยกวา 66 คะแนน 

• การใหรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรไดกําหนดรางวลัคุณภาพเพื่อมอบให 4 ภาควิชาที่มี
คะแนนสูงสุด ดังนี้  

รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท โลรางวัลพรอมประกาศนียบัตร 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

รางวัลชมเชย 2,000 บาท พรอมประกาศนียบัตร 

การประกาศผลและการมอบรางวัล 

• เมื่อคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลเสร็จสิ้น คณะทํางานมีหนาท่ีสรุปผลและเสนอตอคณบดีและ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร และผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ
วิศวกรรมศาสตร กอนประกาศผลรางวัลอยางเปนทางการ 

• พิธีมอบรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1 จัดข้ึนในวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร 
วันที่ 1 สิงหาคม 2552 

ผลการดําเนินงาน  
ผลการดําเนินงานของโครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร ครั้งท่ี 1 มีหนวยงานระดับภาควิชา

และวิทยาลัยการชลประทานเขารวมโครงการจํานวน 11 หนวยงาน โดยมีภาควิชาท่ีไดรับการตัดสินใหมีคะแนน
สูงสุด 4 ลําดับแรกดังนี้ 

รางวัล หนวยงาน คะแนนที่ได 
รางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท  

โลรางวัลพรอมประกาศนียบัตร 
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 88.04 ดีเยี่ยม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 5,000 บาท  
พรอมประกาศนียบัตร 

ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 84.36 ดีมาก 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3,000 บาท  
พรอมประกาศนียบัตร 

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 83.40 ดีมาก 

รางวัลชมเชย 2,000 บาท  
พรอมประกาศนียบัตร 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้าํ 81.70 ดีมาก 
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ผลคะแนนของภาควิชาและวิทยาลยัการชลประทานทั้ง 11 หนวยงาน เรยีงตามลําดับคะแนนจากมากไปนอย 

อันดับที่ หนวยงาน คะแนนที่ได อันดับที่ หนวยงาน คะแนนที่ได 
1 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 88.04 ดีเยี่ยม 6 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 79.13 ดีมาก 
2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 84.36 ดีมาก 7 ภาควิชาวิศวกรรมวัสด ุ 77.89 ดีมาก 
3 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 83.40 ดีมาก 8 วิทยาลัยการชลประทาน 74.92 ดี 
4 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้าํ 81.70 ดีมาก 9 ภาควิชาวิชาสิ่งแวดลอม 74.19 ดี 
5 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 79.14 ดีมาก 10 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 70.76 ดี 

    11 ภาควิชาวิศวกรรมการบินและ
อวกาศ 

63.84 ควร
ปรับปรุง 

การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 
  การจัดโครงการรางวัลคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรครั้งตอไป คณะวิศวกรรมศาสตรจะขยายขอบเขต
การประกวดโดยเปดโอกาสใหหนวยงานระดับสํานักและสถาบันในความดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร สงแนว
ปฏิบัติท่ีดีเลิศเขาประกวดดวย โดยมีเปาหมายของจํานวนนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติท่ีดีเลิศ
เพิ่ ม ข้ึ น เป น  1 5  ช้ิ น  และจํ านวนผู แทนคณะวิ ศ วกรรมศ าสตร เ ข า ร ว ม โคร งก า ร ร า ง วั ล คุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2551 ไมนอยกวา 2 หนวยงาน 
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ผลสําเร็จตามองคประกอบดานภารกิจหลัก 
สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีภารกิจหลักที่มุงเนนทางดานการศึกษา  คนควา  วิจัย และ

พัฒนาดานระบบเกษตร โดยการดําเนินงานไดใหความสําคัญกับนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ท่ีตองการสงเสริมการศึกษา  การวิจัย  การพัฒนาเพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเรื่องระบบนิเวศเกษตรในการพัฒนาองคความรู ท้ังดานเนื้อหาสาระ และกระบวนการทางธรรมชาติ อันจะ
นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ท้ังนี้ ยังคงเปาหมายโครงการตามแนวเดิมในสวนที่เปนการพัฒนาในสภาพที่มีปญหาของ
ระบบเกษตรทางธรรมชาติของประเทศ และการชวยเหลือเกษตรกรยากจนในทองถิ่นในพระราชดําริ และมูลนิธิ
โครงการหลวง   และมุงพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย (Research  University)  สราง
องคความรูใหมสูสังคมเพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาประเทศและพัฒนาตนเองอยางยั่งยืน เกิดความเขมแข็งทาง
วิชาการและสรางรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันสถาบันคนควา
และพัฒนาระบบนิเวศเกษตร จึงไดมีการทบทวนภารกิจหลักเพื่อความเหมาะสมอยางตอเนื่อง โดยผานกระบวนการ
แบบมีสวนรวมของบุคลากรทั่วท้ังองคกร เพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1. ผลิตผลงานวจิัยและพัฒนาระบบเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ท่ีมีปญหาของประเทศ 
2. เปนแหลงบริการทางวิชาการความรูรองรับงานสนับสนุนการเรียนการสอนของนักวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยและสถาบันภายนอก 
3. ใหบริการวิชาการแกสังคม นําองคความรูถายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ 

และมีสวนรวมพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. มุงแสวงหาทรพัยากรและรายไดใหเพียงพอกบัการพัฒนาสถาบัน 
5. สงเสริมสนับสนุนโครงการตามพระราชดําริ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   อนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพื่อความเปนเอกลักษณของทองถิ่น และมหาวิทยาลัย 
6. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุก ๆ ดาน ดวยหลักธรรมาภิบาล  พึ่งพาตนเองโดยใชหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 จากภารกิจหลักที่สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรไดกําหนด และมีการวางระบบและกลไก
การดําเนินงานในแตละองคประกอบ ทําใหมีผลการดําเนินงานรอบปการศึกษา 2551 ในภาพรวม อยูในเกณฑดี
เยี่ยม มีคะแนนเฉลี่ย 4.27 โดยมีหลายองคประกอบที่ผลการประเมินอยูในเกณฑดีเยี่ยม หนึ่งในองคประกอบนั้นคือ 
องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก  มีผลการดําเนินงาน จํานวน 13 ตัวบงช้ี มีคาเฉลี่ย 4.54  โดยตัวบงช้ีสวนใหญอยูใน
เกณฑ 3 คะแนน และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องท้ัง 3 ป ตั้งแตปการศึกษา 2549-2551 ยกเวน ตัวบงช้ีท่ี 2.6 รอย
ละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติตอ

จํานวนบุคลากรวิจัย และตัวบงช้ีท่ี 2.11 รอยละของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปน
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ที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตอบุคลากรประจํา ที่มีแนวโนมผลการดําเนินงานลดลง  

ผลการดําเนินงานที่สะทอนแนวปฏิบัติที่ดี 
1. มีนวัตกรรม และรางวัลในดานผลงานวิจัย และดานการบริหารจัดการ 
2. สถาบันมีบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถและศักยภาพในการสรางงานวิจัยและหาเงินทุนวิจัยจาก

ภายในมหาวิทยาลัย ไดเปนจํานวนมากเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 
3. มีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีความกาวหนาไปสูการมีตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน

ตามลําดับอยางตอเนื่องทุกป 
4. มีการถายทอดงานวิจัยและการบริการวิชาการสูสังคม และชุมชนที่ตอบสนองความตองการ

หลากหลายชองทาง   เชน  การฝกอบรม  สัมมนา  นิทรรศการ  สื่อสิ่งพิมพตางๆ และสัมมนา ฯลฯ 
5. มีผลงานเชิงระบบนิเวศเกษตรที่สะทอนถึงการดําเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงคของสถาบัน 

และสอดรับกับแผนงาน  พันธกิจมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรของชาติ 
6. สถาบันมีระบบการควบคุมภายใน โดยการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร และ

หนวยงานยอยในสังกัด  รวมถึงการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในดานการเงินอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  

7. ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย อยูในกลุมระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00)  
ตรงตามมาตรฐานตางๆ ในทุกดานที่กําหนด  โดยมีผลการดําเนินงานในดานกระบวนการ และดานผลผลิต อยูใน
เกณฑระดับดี ถึงดีมาก  

8. มีการวิเคราะหขอมูลภายใตโครงการวิจัยสถาบัน  เพื่อใหผูบริหารใชเปนขอมูล และแนวทางในการ
พัฒนาปรับปรุงระบบการดําเนินงาน  

9. ผูบริหารและบุคลากรสถาบันมีจิตวิญญาณในการปฏิบัติงาน และคํานึงถึงประโยชนขององคกรเปน
หลัก  รวมท้ังมีความมุงมั่นในการพัฒนาปรับปรุง  เพื่อใหผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต
สภาวะแวดลอมท่ีมีปญหา/อุปสรรค 

10. มีนโยบายและความพยายามในการหาเงินรายไดเพื่อการพึ่งพาตนเองที่ชัดเจน  ซึ่งสงผลดี  และ
สามารถเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการเปนองคกรในกํากับ 

11. มีสภาพคลองในกระบวนการไหลของขอมูลจากหนวยงานยอยในสังกัด ท่ีกระจายอยูตามภูมิภาค
ตางๆ ของประเทศ มายังหนวยประสานงานกลางสถาบัน  ซึ่งงายและสะดวกในการนําขอมูลไปใชในการบริหาร
จัดการ   ตลอดจนการลดขั้นตอนในการดําเนินงาน เนื่องจากมีกรอบเวลาเปนตัวกําหนด   

12. มีการบริหารจัดการทรัพยสินของสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร โดยการสํารวจการใช
ครุภัณฑตางๆ ของหนวยงานยอยท้ัง 7 แหงท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเอื้อประโยชนตอการนําไปใช
งาน รวมถึงความคุมคาของการใชทรัพยากรในการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
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วิธีการดําเนินงาน 
 สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ไดกําหนดแผนงาน/กลยุทธ/โครงการ รวมถึงเปาหมายไว
อยางชัดเจน  เพื่อใหงานบรรลุผล โดยการวางแผน มีกรอบในการเขียนแผน ประกอบดวย 1) กําหนดวัตถุประสงค  
ตัวช้ีวัด  และเปาหมาย  2) กําหนดวิธีการดําเนินการหรือกิจกรรม  3) กําหนดคาใชจาย  4) กําหนดระยะเวลา และ  
5) กําหนดผูรับผิดชอบ  รวมทั้งไดยึดถือเปนวิธีการกําหนดแผนงานตามภารกิจสถาบัน เพื่อการขับเคลื่อนแผนให
บรรลุเปาหมาย  ซึ่งปจจุบันไดกําหนดแผนงานตามภารกิจสถาบันออกเปน  5  แผนงาน   ประกอบดวย แผนงานวิจัย
และพัฒนา แผนงานสนับสนุนการเรียนการสอน  แผนงานบริการวิชาการ แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
แผนงานบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพขององคกร โดยคํานึงถึงปจจัยนําเขา ไดแก แผนงานตางๆ 
วัตถุดิบตางๆ เทคโนโลยีตางๆ บุคลากรในสังกัด งบประมาณแผนดิน/รายไดประจําป และคณะกรรมการติดตาม 
 ผูบริหารสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  รวมกันกําหนดวิสัยทัศน (Vision) 
ของสถาบันฯ ซึ่งเปนเปาหมายและคุณคาสุดทายท่ีสถาบันตองการบรรลุในอนาคตที่ชัดเจนในระยะยาวไดแลว 
จากนั้นจึงเปนขั้นตอนที่ผูบริหารสถาบันและผูท่ีเกี่ยวของนําวิสัยทัศนซึ่งเปนจุดมุงหมายในอนาคตมาทําใหเกิดผล
สําเร็จไดอยางจริงจัง โดยการกําหนดภารกิจหลักของสถาบันใหสอดคลองกัน  

• แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับการกาํหนดภารกิจหลัก 3 ประการ คือ  
1) ภารกิจมีความสัมพันธเกี่ยวกับวิสัยทัศนท่ีระบุวา สถาบันของเราตั้งใจจะดําเนินโครงการ/

กิจกรรมอะไรที่จะใหเกิดผลสําเร็จในอนาคต  
2) ภารกิจระบุแนวทางที่จะดําเนินโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ ใหสําเร็จไดอยางไร 
3) ภารกิจกําหนดมาตรการในการวัดผลความสําเร็จหรอืความกาวหนาอยางไร 

• องคประกอบในการดําเนินงานเพื่อการกําหนดภารกิจหลัก  
ผูบริหารสถาบันและผูเกี่ยวของ นําขอมูลตางๆ มาวิเคราะหพิจารณาเพื่อกําหนดภารกิจหลักของ

สถาบัน โดยสิ่งท่ีตองคํานึงถึงและใหความสําคัญ  คือ  
1) เกี่ยวกับผลผลิตของหนวยงานและบริการหลัก 
2) เกี่ยวกับพื้นที่ท่ีสถาบันจะใหบริการ 
3) เปาประสงคหลักของสถาบัน 
4) เกี่ยวกับเทคโนโลยีท่ีใช 
5) เกี่ยวกับความอยูรอด ความเจรญิเติบโต และการพึ่งพาตนเองของสถาบัน 
6) เกี่ยวกับปรัชญาในการจัดการ ความเชื่อ คานิยม 
7) เกี่ยวกับการมองตนเอง หรอืหลักการเกี่ยวกับสถาบัน 
8) เกี่ยวกับภาพลักษณของสถาบัน 
9) ความตระหนักตอบุคลากรของสถาบัน 

 นอกจากนั้น ยังใหความสําคัญเกี่ยวกับการแสดงออกถึงเงื่อนไขแหงความสําเร็จของสถาบันในอนาคต 
เชน เกี่ยวกับความสามารถในการนําเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนตอผูรับบริการ   และเกี่ยวกับความชํานาญ ทักษะ และ
เชาวนปญญาของบุคลากรมืออาชีพ  รวมถึงเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคลากร และสถาบันที่ไดรับความเชื่อถือ       
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• ประโยชนของการกําหนดภารกิจหลักที่ชัดเจน 
1) ชวยทําใหทุกฝายในสถาบันมีความเห็นพองตรงกันและยอมรับรวมกันเกี่ยวกับทิศทางในอนาคต

ของสถาบัน อันจะทําใหแตละฝายตางผนึกและประสานสรรพกําลังในทิศทางเดียวกัน 
2) ชวยลดความขัดแยงและความซ้ําซอนที่อาจจะเกิดข้ึน  หากแตละฝายในสถาบันขาดจุดรวมใน

การทํางานรวมกัน อันเปนผลมาจากการรับรู หรือเห็นภาพทิศทางของสถาบันที่ไมตรงกัน 
3) ชวยทําใหการจัดสรรและใชประโยชนจากทรัพยากรตางๆ ไมวาจะเปนเงิน  บุคลากร วัสดุ  

อุปกรณ เครื่องมือตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากภารกิจหลักจะชวยตีกรอบกวาง ๆ ของสถาบันไว 
4) ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงค  และกลยุทธเปนไปอยางถูกตองเหมาะสม และสอดรับกับ

ภารกิจของสถาบัน กลาวอีกนัยหนึ่ง  ผูบริหารของสถาบันในแตละระดับสามารถใชภารกิจหลักเปนโจทยตั้ง  เพื่อ
หาคําตอบในรายละเอียดตอไปวาจะตองทําอะไร  เทาไร และทําอยางไร 
 รูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน 

สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร  กําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรสถาบัน โดยเนนที่ 
1) การมีสวนรวมในการเรียนรู สามารถใหความคิดเห็นและขอเสนอแนะได 
2) การมีสวนรวมในการเลือกและเสนอแนวทางเพื่อการตัดสินใจ 
3) การมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
4) การมีสวนรวมในการดําเนินงานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
5) การมีสวนรวมรับประโยชนและเปนเจาของนโยบายสถาบัน  

ขั้นตอนการดําเนินงาน (work flow) 

 

 

                         
  
 
                                                                                                                                                                              
 
 

ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)  
ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักประจําปการศึกษา 2551  สถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มี

ผลลัพธของการดําเนินงาน  ดังนี้ 
1. มีผลงานวิจยัท่ีอยูระหวางพิจารณาตัดสินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา จํานวน 2 เรื่อง คือ   
 1) ผลงานวิจยัเรือ่ง สตรอเบอรี่พันธุ  Royal Green 

วางแผนในการกําหนดภารกิจ การปฏิบัติ การควบคุม 

1. การวิเคราะหสถานการณ 
2. กําหนดวัตถุประสงคของภารกิจหลัก 
3. กําหนดกลยุทธของแผนงานตาม 
ภารกิจหลัก 

4. กําหนดเปาหมาย และตัวชี้วดั
ความสําเร็จของโครงการ/กิจกรรม
ภายใตแผนงานตามภารกิจหลัก 

1. การจัดการองคกรตาม
ภารกิจหลัก 

2. การสรรหาบุคลากรและ
การปฏิบัติงานตาม 
ภารกิจหลัก 

3. การลงมือปฏิบตัิ 

การติดตามประเมนิผล/ 
เปรียบเทียบผลการทํางาน
กับเปาหมาย 
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 2) ผลงานวิจยัเรือ่ง มันสําปะหลังหวยบง 80   
2. ผลงานที่ไดรับรางวัล 
 1) ดานวิจัย  ไดรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 2 เรื่อง คิดเปนรอยละ  12.50  ไดแก 

  - ผลงานวิจยัเรือ่ง สถานภาพและการใชประโยชนจากพืชพ้ืนเมืองในเขตพื้นที่ศูนยภูฟาพัฒนา   
รางวัลท่ีไดรับ  รางวัลที่ 3     
  - ผลงานวิจยัเรือ่ง ผลของการชวยผสมเกสรทีม่ีตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและ ผลผลิตของ
พลับที่ปลูกเปนการคาบางพันธุ รางวัลท่ีไดรับ   รางวัลดี   สาขาพืช      

 2) ดานบริหารจัดการ  ไดรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน  4  เรื่อง คิดเปนรอยละ 
4.50 ไดแก  

  - ผลงาน เรื่อง การหาทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกสูงสุดป 2551 อันดับ 2  กลุมสํานัก  
สถาบัน “งานสัมมนา 50 ป สวพ.มก. รวมสราง รวมสรรค กาวสูมหาวิทยาลยัวิจัย”    

  - ผลงาน เรื่อง การนําดัชนีคุณภาพมาประยุกตใชเพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาการบริหาร
จัดการและกระบวนการติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับและหนวยงานในสังกดั   รางวัลท่ีไดรับ  รางวัล
คุณภาพ คร้ังที่ 2/2551   ระดับดีเยีย่ม   

  - ผลงาน เรื่อง การคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2551   
รางวัลท่ีไดรับ  บุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวชิาการ ประจําป พ.ศ. 2551     

  - ผลงาน เรื่อง การคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวิชาการ ประจําป พ.ศ. 2551   
รางวัลท่ีไดรับ  บุคลากรดีเดนสายสนับสนุนและชวยวชิาการ  (คนงาน) ประจําป พ.ศ. 2551     

 3) ผลิตภัณฑจากผลงานวิจัย (ทดลอง) ไดแก  ผลิตภัณฑจากชาเจียวกูหลาน ผ ลิ ต ภั ณฑ จ า ก  Tea 
Tree และผลิตภัณฑน้ํามะขามปอม/สบูมะขามปอม 

การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 
1. การวิจัยและพฒันา     สถาบันใหความสําคัญ  3  ดาน คือ 

1) ดานพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทน 
2) ดานการลดปญหาความยากจนและภัยพิบัติ 
3) ดานผลกระทบกับสิ่งแวดลอม 

 2. ผลงานวิจัย   ใหความสําคัญ  4  ประเด็นหลัก  คือ 
 1) นําผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 2) นําผลงานวิจัยท่ีคนพบจดสิทธิบัตรรับรองพันธุพืช 
 3) นําผลงานวิจัยเขาแขงขันเพื่อใหไดรางวลั/นวตักรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
 4) การถายทอดองคความรูสูชุมชน/สังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 3. รายได   ใหความสําคัญ  3  ประเด็นหลัก คือ 
 1) การหาทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายในและภายนอก 
 2) เนนผลพลอยไดจากผลิตผลงานวิจัย  และอื่นๆ 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ผลสําเร็จดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุด มีผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  อยูในเกณฑดีเยี่ยม มีคาเฉลี่ย 

5.00 อยางตอเนื่องตั้งแตปการศึกษา 2549 - 2551  ไดกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานดานระบบการประกัน
คุณภาพภายใน  เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูใชบริการวา สํานักหอสมุดมีการดําเนินงานที่ไดมาตรฐานคุณภาพและ
สามารถตรวจสอบหรือประเมินไดวา เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพอยางเปนรูปธรรมและตอเนื่อง  การประกัน
คุณภาพเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ทําใหการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคตามจุดมุงหมาย  การประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด จึงเปนการทํางานของ
บุคลากรทุกคนไมใชเปนกระบวนการที่แยกสวนมาจากการดําเนินงานตามปกติ โดยดําเนินงานตามกระบวนการ
วงจร PDCA เริ่มจากการกําหนดแผนกลยุทธและแผนงานที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มี
การดําเนินงานตามแผน  มีการรายงานผล/การประเมินผล เพื่อทราบจุดออนขององคกรและนําผลประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ ภายใตความสําเร็จของการประกันคุณภาพ สงผลใหเกิดผลลัพธการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

1. สํานักหอสมุด มีผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 อยูในเกณฑดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ย 
4.68 จึงเปนผลลัพธความสําเร็จที่สะทอนถึงศักยภาพการดําเนินงานของสํานักหอสมุด ท่ีมีความพรอมของ
ทรัพยากรและมีบริการสารสนเทศที่เขมแข็งสอดคลองกับความตองการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.  สํานักหอสมุด มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชเปนประจําทุกป เพื่อรับทราบความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ และนําผลไปปรับปรุงการทํางาน ซึ่งในป 2551 มีการสํารวจความพึงพอใจ 8 เรื่อง และทุกเรื่องมีผล
ความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด  เปนผลจากการปรับปรุงบริการอยางสม่ําเสมอและมีการบริการในเชิงรุก 
ประกอบกับบุคลากรไดรับการอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับ จิตบริการอยางตอเนื่อง จึงทําใหการดําเนินงานของ
สํานักหอสมุดบรรลุตามพันธกิจที่กําหนดไว 

3. สํานักหอสมุด เปนหนวยงานกรณีศึกษาบานคุณภาพ ใหกับสํานักประกันคุณภาพที่ไดจัดโครงการ
เยี่ยมบานคุณภาพขึ้น โดยหนวยงานสวนใหญมีความสนใจขอศึกษาดูงานประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด  ซึ่งมี
สวนรวม จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งแรก โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2551 ครั้งท่ี 1 รุนที่ 2 : วันที่ 8 พฤษภาคม 
2551 และ ครั้งท่ี 2 โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2552 ครั้งท่ี 3  รุนที่ 2 : วันที่  21 สิงหาคม 2552  

4. การปรับปรุงระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด (E-QA) โดยใชเทคโนโลยี WEB2.0 
เพื่อใชเปนแหลงการเรียนรูการประกันคุณภาพที่สําคัญของสํานักหอสมุด ท่ีบุคลากรควรไดรับรูและใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

5. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับฝาย ในรูปอิเล็กทรอนิกส โดยใชเทคโนโลยี WEB2.0 
กอใหเกิดผลดี ดังนี้ 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 34 

• ลดความยุงยากวุนวายในการทํางานลง จากการเสียเวลาคนหาเอกสารจากหลายที่ สามารถ
รวบรวมเอกสารมาไวในที่เดียวเพื่อใชในการคนหา 

• เปนระบบการทํางานที่ผูทํางานสามารถทํางานและสราง เอกสาร แมวาจะอยูท่ีบานก็ตาม 

• การทํางานเปนระบบขึ้นเนื่องจากมีการแบงการทํางานอยางชัดเจนเพื่อตอบสนองกับผูบริหาร 
หรือ สะดวกในการตรวจสอบ /ติดตามงาน สามารถตรวจไดเมื่อมีงานสงเขามาไมตองคอยตามงาน หรือ กวาจะได
งานก็นานเกินไป 

• ลดคาใชจายเรื่องเอกสาร เนื่องจากการเปน E-Document  

• สามารถนําเสนอผลงานไดทันทีและ ทุกที่ท่ีอินเตอรเน็ตเขาถึง ทําใหการนําเสนอเปนรูปแบบที่
งายและนาศึกษาจากบุคคลภายนอก 

• สามารถกระจายผลงานผานชองทาง WWW ดวยระบบ RSS FEED รวมถึง Search ตางๆ 
6. สํานักหอสมุด มีแผนการพัฒนาบุคลากรควบไปกับแผนการจัดการความรูท่ีชัดเจน โดยการกําหนด

แผนการจัดการความรูท่ีครอบคลุมทุกขั้นตอน ประกอบดวย 4 โครงการ คือ โครงการวิจัยสถาบัน โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการพัฒนาเอกสารรายงานความรู และโครงการพัฒนาเว็บเพจและฐานขอมูลความรู โดยทุก
โครงการมีงบประมาณดําเนินการและไดถายทอดสูระดับฝายเพื่อใหเกิดการสรางและแสวงหาความรู การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดนวัตกรรมในการปฏิบัติงานและบันทึกความรูอยางเปนระบบ  

ผลการดําเนินงานที่สะทอนแนวปฏิบัติที่ดี 
1.  สํานักหอสมุด มีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในตามวงจร PDCA อยางเขมแข็ง มีการ

จัดทําแผนงานในระดับฝาย มีการพัฒนากลไกในการปฏิบัติงาน มีการ Peer review ระหวางฝาย มีการปรับปรุง
แกไขเพื่อพัฒนาการทํางานและมีการวิเคราะหตนเองอยางชัดเจน 

2.   สํานักหอสมุด มีการพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ ท่ีนํามาใชในการพัฒนาหนวยงาน คือ
การปรับปรุงระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ (E-QA) โดยใชเทคโนโลยี Web 2.0 การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของฝายตางๆ ในรูปอิเล็กทรอนิกส 

3.   พัฒนาระบบงานมุงสูการเปนองคกรการเรียนรูอยางตอเนื่องและเปนระบบ ประกอบดวย 

• การพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

• การพัฒนาเว็บไซตสํานักหอสมุดเปน WEB 2.0 

• เว็บเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KULINET)  

• การจัดการความรูดวย Blog 

• ระบบ E-Learning 

• การวิจัยสถาบัน  
4.  การสรางบรรยากาศที่สงเสริมการเรียนรู  การพัฒนาอาคารใหเปนหองสมุดท่ีทันสมัย สราง

บรรยากาศการเรียนรู มีสิ่งอํานวยความสะดวก เชน มีหองศึกษาเดี่ยว/หองศึกษากลุม หองฉายภาพยนตร ระบบไฟ
สําหรับใชบริการคอมพิวเตอรพกพา บริการยืมดวยเครื่องยืมอัตโนมัติ (Self check machine) การคืนผาน Book drop 
บริการพิมพงานดวยระบบตัดเงินอัตโนมัติ บริการขยายเวลาเปดบริการชวงใกลสอบ การปรับสภาพแวดลอมท้ัง
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ภายในภายนอกใหสะอาด สะดวกและสบาย เชน การปรับปรุงสวน การปรับปรุงหองน้ํา และการปรับปรุงระบบ
ปรับอากาศ 

กระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี 
สํานักหอสมุดใชหลักการดําเนินงาน 4 หลักการ คือ  
1. การพัฒนาความรูของบุคลากร  โดยเปดโอกาสใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในเรื่องของการ

ประกันคุณภาพ ในรอบปมีการจัดกิจกรรมเพื่อสรางความรู ความเขาใจในการประกันคุณภาพ  ดังนี้ 
 การปฐมนิเทศบุคลากรใหม หัวขอยอยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา  
 โครงการอบรมผูบริหาร สํานักหอสมุด  หัวขอยอยเร่ือง การประกันคุณภาพการศึกษา  
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วงจร  PDCA กับงานหองสมุด”     
 การเผยแพรความรูบน ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด (E-QA) 
 จัดทํา แผนพับความรูการประกันคุณภาพ เพื่อสรางความเขาใจในภาพรวมของการประกัน

คุณภาพ 
 จัดทํา แบบประเมินบุคลากร เพ่ือวัดความรู ความเขาใจในปรัชญาและวัตถุประสงคของการจัดต้ัง

องคกรของตน   เพื่อการกระตุนการรับรูเรื่องการประกันคุณภาพ จากผลประเมินพบวา บุคลากรสวนใหญเขาใจใน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของหนวยงาน  

 การสงบุคลากรเขารวมการประชุม/อบรม/สัมมนาดานประกันคุณภาพที่หนวยงานอื่นจัดสง
บุคลากรรวมโครงการฝกอบรมผูประเมินคุณภาพภายในของ มก. ประจําป หลักสูตรท่ี 2 และ 3 จํานวน 3 คน และ
สงบุคลากรเขารวมอบรมจํานวน 4 ครั้ง 16 คน 

2. การนําระบบประกันคุณภาพสูการปฏิบัติงานประจํา  โดยการใช PDCA เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ถายทอดดัชนีบงช้ีสูงานประจํา มีใบมอบหมายงานบุคลากร (Job Assignment) และมีการจัดเก็บเอกสาร
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 การใช PDCA เปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  มีการจัดทําแผนงาน /โครงการ การดําเนินตามแผน 
การรายงานผลพรอมผลวิเคราะหตนทุนตอหนวย โดยรายงานตามลําดับขั้นตอนการบังคับบัญชา  การจัดเก็บ
เอกสารทั้งในรูปฉบับพิมพโดยนักวิเคราะหนโยบายและแผน และจัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกสในระบบสํานักงาน
อัตโนมัติ 

 การใหบริการวิชาการเพื่อจัดเก็บขอมูลดัชนีที่ 2.11 รอยละของบุคลากรประจําที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกมหาวิทยาลัย เปนกรรมการวิชาการ
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอบุคลากรประจํา เนื่องจากสวนใหญเปนการติดตอโดยสวนตัว 
สํานักจะไมมีขอมูลนี้ สํานักหอสมุด จึงไดทําบันทึกใหบุคลากรทราบเพื่อจัดสงเอกสารและผลงานใหงานบุคลากร   

 ใบมอบหมายงานบุคลากร (Job Assignment) มีการปรับปรุงรูปแบบของใบมอบหมายงานใหม 
โดยเริ่มจากการถายทอดแผนงานสูการมอบหมายงานผานใบมอบหมายงาน ซึ่งสามารถนําไปใชประกอบการ
ประเมินเลื่อนข้ันของบุคลากรและใชเปนหลักฐานการตรวจประเมินคุณภาพ 
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  การจัดเก็บเอกสารการปฏิบัติงาน เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพเปนเรื่องของการทํางาน
ประจําวันและพยายามลดการถายเอกสาร จึงจัดเก็บอยางเปนระบบและสามารถนําเอกสารดังกลาวใชเปนเอกสาร
ประกอบการประเมิน 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ชวยใหการปฏิบัติงาน การประสานงานระหวางฝาย
ตางๆ มีความรวดเร็วมากขึ้น ทําใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของท้ังหมดสามารถใชขอมูลรวมกันได หรือการทําความเขาใจ
เปนไปไดดวยดียิ่งข้ึน เกิดการประหยัดตนทุนการดําเนินการอยางมาก โดยมีการพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ 
(e-office) การพัฒนาเว็บไซตของสํานัก/เว็บไซตการประกันคุณภาพเปน WEB 2.0 และการพัฒนาการใหบริการ
ดวยเทคโนโลยี ดังนี้ 

 การพัฒนาระบบสํานักงานอัตโนมัติ (e-office) เพื่อใชในกระจายขาวสาร การแลกเปลี่ยนความรู
ความคิดเห็น และการสื่อสารระหวางกันภายในสํานักหอสมุด เพื่อเชื่อมโยงบุคลากรของสํานักหอสมุดใหมีการรับรู
และเขาใจไปในแนวทางเดียวกัน และเปนศูนยกลางการเขาถึงขอมูลในการปฏิบัติงาน และความรูท่ีเปนประโยชน
แกการปฏิบัติงาน โดยแบงเปนทางเลือกตางๆ ตามลักษณะของการใชงานและจุดประสงคของขอมูล คือ 

• ระบบ e-news ขอมูล/ขาวสารที่บุคลากรควรรับทราบทั้งท่ีมาจากสํานักหอสมุดและจาก
มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพื่อใหไดทราบความเคลื่อนไหวตางๆ ท่ีมีประโยชน
สําหรับบุคลากร 

• ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  เพื่อแจงเวียนเอกสารที่เกี่ยวของกับบคุลากรเพื่อรับทราบ 

• ปฏิทินกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบรายละเอียดของกิจกรรมที่จัดข้ึน
ภายในสํานักหอสมุด ท้ังเรื่องของ เวลา และ สถานที่ 

• Blog แหลงความรู ท่ีบุคลากรสํานักหอสมุดนําความรูและประสบการณรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และเปดโอกาสใหผูใชบริการมีสวนรวมดวย  

• E-document   แหลงรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน เชน คําสั่งและประกาศตางๆที่
ออกโดยสํานักหอสมุด แบบฟอรมในการปฏิบัติงาน แบบฟอรมเกี่ยวของกับสวัสดิการตางๆ  ระเบียบการ การเงิน
พัสดุ งานบุคลากร ตลอดจน คูมือการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัยสถาบัน และโครงการพัฒนางานของบุคลากร
สํานักหอสมุด  

• E-learning ทางเลือกสําหรับการเรียนรู จากวิดีโอท่ีบันทึกการสัมมนา การอบรมที่จัดข้ึนภายใน
สํานักหอสมุด เพื่อใหบุคลากรสามารถเขามาเรียนรูไดตลอดเวลา 

• KULINET (เว็บเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เปนชองทางการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูใชระบบหองสมุดอัตโนมัติในเครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท้ัง 4 วิทยาเขต ใหทราบความ
เคลื่อนไหวตาง ๆ ของระบบตลอดจนขาวสารตาง ๆ ท่ีมีประโยชนในการปฏิบัติงานในระบบหองสมุดอัตโนมัติ  

• E-QA (ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด) เปนระบบที่จัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพ โดยไดพัฒนาขึ้นใหเปนลักษณะ CMS โดยผูท่ีทํางานการประกันคุณภาพ สามารถนําขอมูลของ
ตนเองเขาระบบไดเอง 
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4. การพัฒนาการใหบริการดวยเทคโนโลยี  การนําเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับปรุงการทํางาน เพื่อลด
ข้ันตอนการทํางาน สรางความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ เพื่อความพึงพอใจในการใชบริการ เชน  

• บริการแนะนําการใชหองสมุดและทรัพยากรใหม อํานวยความสะดวกใหผูใชท่ีไมทราบขั้นตอน
การสืบคนสารสนเทศจากฐานขอมูลใหสามารถศึกษาเรียนรูดวยตนเอง นอกจากนี้ยังแนะนําหนังสือนาอาน 
วารสารนาสนใจ บนเว็บไซดสํานักหอสมุด 

• บริการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศ ชวยใหผูใชเขาถึงหนังสือ วารสารทั้งฉบับเต็ม (Full text) 
และรายการบรรณานุกรม (Bibliographic) ทุกสถานที่ ทุกเวลา ผานเครือขาย 

• บริการคัดสรรสารสนเทศเฉพาะสาขา (Subject Guide) ทําใหผูใชเขาถึงทรัพยากรสารสนเทศใน
สาขาที่ตนเองตองการไดสะดวกขึ้น 

• บริการ RSS (ผลงานวิชาการของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) ทําใหอาจารย นักวิจัยท่ีมี
ผลงาน ตีพิมพสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหวการอางถึงไดตลอดเวลา 

• บริการการลงทะเบียนและยืนยันการสอนในโปรแกรมการสอนการรูสารสนเทศออนไลน ชวยให
ผูใชบริการไดนัดหมายกับบรรณารักษเพื่อขอรับการสอน/แนะนําการใชหองสมุดและการใชฐานขอมูล และสะดวก
ในการเตรียมการสอน เชน การจองหองอบรม การกําหนดบรรณารักษผูสอน 

• บริการตอบคําถามและชวยการคนควาทาง E-MAIL เปนทางเลือกใหผูใชบริการทั้งภายใน และ
ภายนอก ท่ีไมสะดวกเดินทางมาหองสมุด ไดมีชองทางในการขอใหชวยคนควาตามเนื้อหาที่สนใจ 

• คําถามถามบอย นําเสนอขอคําถามที่ผูใชถามบอย โดยมีคําตอบแตละประเด็น ลดความ ซ้ําซอน
ในการปฏิบัติงาน และสามารถนําขอมูลไปวิเคราะหวางแผนการบริการใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชบริการ 

• บริการ e-request ชวยใหอาจารย นักวิจัย ท่ีตองการใหบรรณารักษชวยคนควาในเนื้อหาเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง จากแหลงขอมูลหลายๆ แหลง โดยบรรณารักษทําการสืบคน ตามเวลาในคําขอ เชน 3 วัน 5 วัน  

• การตรวจสอบขอมูลสมาชิก รายการการยืม-คืน การยืมตอดวยตนเองชวยอํานวยความสะดวกให
ผูใชบริการรายละเอียดการเปนสมาชิก วันหมดอายุสมาชิก สามารถตรวจสอบรายการที่ยืม-คืน และยืมตอดวย
ตนเอง โดยไมตองเดินทางมาที่หองสมุด นอกจากนี้ยังไดเพิ่มการเก็บประวัติการยืมของแตละบุคคลไวดวย 
ผูใชบริการสามารถทราบรายการที่เคยยืม 

• การจองหนังสือผานเว็บไซตสํานัก ชวยแกไขปญหาหนังสือท่ีมีความตองการในการใชในเวลา
เดียวกันจํานวนมาก โดยผูใชสามารถจองหนังสือท่ีมีผูยืมเพื่อขอใชลําดับตอไปผานเครือขายแทนการเดินทางมา
หองสมุด 

• การใช MSN ในการใหบริการ  ทําใหลดปญหาการสื่อสารที่ไมชัดเจนและหยิบตัวเลมไมผิดพลาด 
นอกจากนี้ยังสามารถติดตอระหวางชั้นที่ใหบริการวารสาร และติดตอมอบหมายจากบรรณารักษไดสะดวกขึ้น และ
ยังใชสําหรับการติดตอระหวางบรรณารักษในสังกัดหองสมุดสถาบันอุดมศึกษาเพื่อชวยงานยืม/ถายเอกสารระหวาง
หองสมุดไดรวดเร็วข้ึน 
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4. การนําผลการประเมินสูการพัฒนาการดําเนินงาน โดยผูบริหารใหความสําคัญ มอบหมายการ
ดําเนินงาน มีการติดตามผลงานของทุกฝายจากการประชุมบุคลากรสํานักฯ เปนประจําทุกเดือน และนําผลจากการ
วิจัยสถาบัน จากการสํารวจความพึงพอใจและปญหาจากการทํางานมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 
       1. สํานักหอสมุดเปนแหลงเรียนรูการประกันคุณภาพระดับหนวยงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 2. สํานักหอสมุดมีเครือขายการประกันคุณภาพระหวางหองสมุดภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. สํานักหอสมุดเปนองคกรที่เปนเลิศ 

• ดานบุคลากร 

• ดานการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 

• ดานการบริการวิชาการ 

• ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Research Information W@rehouse 
ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
แนวคิดการพัฒนาระบบ Research Information W@rehouse  

จากขอมูลพ้ืนฐานในเรื่อง การประกันคุณภาพที่มีความตื่นตัว นักวิจัยถูกขอขอมูลซ้ําบอยๆ ขอมูลไมไดถูก
ตรวจสอบ รายงานใชครั้งเดียว ปหนาก็ถูกขอขอมูลเดิมอีก ทําใหนักวิจัยเบื่อท่ีจะใหขอมูล ซึ่งปญหาสวนใหญเกิด
จากการที่ไมมีกรรมวิธีท่ีถูกตอง ไมมีการกําหนดหนาท่ีของผูท่ีเกี่ยวของตอขอมูลอยางชัดเจน ใชแรงงานคนมาก
เกินไป การนําขอมูลมาใชชาเกินไป ไมรูวาขอมูลท่ีถูกตองอยูท่ีใด (ภาควิชา คณะ หรือสํานักประกันคุณภาพ) หรือ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มก. ไมไดรับความรวมมือในการขอขอมูล เพราะนักวิจัยเขาใจวาใหขอมูลมาแลว ทําใหไมมี
ขอมูลทางการ ดังนั้น ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลงานวิจัยโดยการนําระบบสารสนเทศ (Management Information System; MIS) 
และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System; DSS) เขามาชวยจัดการกับขอมูลงานวิจัยจํานวน
มหาศาล ซึ่งไดออกแบบและพัฒนาระบบการรวบรวมขอมูลงานวิจัยเพื่อเขามาทดแทนระบบเดิมท่ีใชกระดาษและ 
Computer-Based ดวยโปรแกรม Microsoft Office Word, Excel  และเพื่อใหหนวยงานภายในอื่นๆ ทราบวา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงานเดียวเทานั้นในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย
ท้ังหมด โดยรับผิดชอบในการสรุปขอมูลงานวิจัยตางๆ ใหหนวยงานอื่นนําไปใชใหเกิดประโยชนในทิศทาง
เดียวกัน   

อีกทั้ง ผูบริหารฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ไดเล็งเห็นประโยชนอันสําคัญยิ่งของ
ขอมูลงานวิจัยท้ังหมด คือ เมื่อผานกระบวนการประมวลผล ขอมูลเหลานั้นจะอยูในรูปขอมูลทุติยภูมิท่ีสามารถชวย
ใหผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ เห็นจุดออนจุดแข็งทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ
ทางดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน จึงไดออกแบบระบบสมรรถนะงานวิจัยสําหรับ
ประเมินสมรรถนะในการแขงขันดานการวิจัยของนักวิจัย มก./ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน และของมหาวิทยาลัยฯ ใน
ภาพรวม เพื่อใหนักวิจัย มก./ภาควิชา/คณะ/หนวยงานและผูบริหารของมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นประโยชนสําคัญจาก
การทําวิจัยและเปนแรงกระตุนจูงใจในการทําวิจัย สงผลใหมหาวิทยาลัยฯ กาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการ
วิจัยไดอยางแทจริง 

การดําเนินการของระบบนี้เปนการทํางานรวมกันระหวางนกัวิจัย มก. และผูดูแลระบบ ฝายสารสนเทศ
งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ซึ่งจะอยูในรูปแบบของ Web based application เช่ือมตอกับฐานขอมูลกลาง 
ผลลัพธของระบบ คือ ขอมูลงานวิจัยสรุป กราฟแสดงความสัมพันธตางๆ ของขอมูลงานวิจัย ซึ่งอยูในรปูแบบของ
รายงานตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชเกิดประโยชนดังท่ีกลาวมาแลวในขางตน 

หลักการในการออกแบบ คือ ปกปองนักวิจัยจากการขอขอมูลซ้ําซอน กําหนดกรรมวิธีประมวลผลชัดเจน 
อํานวยความสะดวกการใหขอมูลตอผูท่ีตองการใช  โดยมีกระบวนการในการดําเนินการ ตั้งแต กําหนดผูเกี่ยวของ
ขอมูลโดยที่ประชุมคณบดี ใหทุกหนวยงานใชขอมูลวิจัยท่ีไดรับการรับรองเทานั้นในการอางอิงภายในมหาวิทยาลัย
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เชน การคิดภาระงาน พยายามยับยั้งการขอขอมูลซ้ําซอนจากหนวยงานภายนอก สรางรายงานอัตโนมัติสําหรับ
ขอมูลงานวิจัยท่ีใชบอย สรางระบบผูแทนนักวิจัย เพื่อชวยนักวิจัยในการกรอก สรางระบบตรวจสอบเพื่อกลั่นกรอง
ความถูกตองของขอมูล สรางระบบ Business Intelligence เพื่องายตอการออกรายงาน 

ผลที่ได 
1) ขอมูลไมเกิดการซ้ําซอน ในฐานขอมูลท่ีแตกตางกัน  
2) ไมเกิดการรวบรวมซ้ํา ท่ีจะทําใหผูใหขอมูลเบื่อหนายในการใหขอมูลเดียวกันซ้ําๆซากๆ 
3) ขอมูลไดรับการตรวจสอบใหถูกตอง  
4) ขอมูลเก็บในรูปฐานขอมูล สะดวกในการใชประโยชนแบบทันที และเปนขอมูลทุติยภูมิสําหรับงาน

ประยุกตอื่นๆ เชน ระบบ รายงานภาระงาน และ ระบบพิจารณาขั้นเงินเดือน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
5) ระบบนี้ไดใชในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมาตั้งแตป ๒๕๔๘-ปจจุบัน  ขอมูลท้ังหมดไดถูกรวบรวม

เพื่อการประเมินผลงาน ภายใน และภายนอก อยางตอเนื่อง 

ประเด็นที่บงชีค้วามเปนแนวปฏิบัติที่ดี 
  ฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีแนวคิดทําการรวบรวม
และจัดเก็บขอมูลงานวิจัย เพื่อใหเกิดการใชประโยชนขอมูลงานวิจัยไดอยางสูงสุด โดยลดตนทุนการดําเนินการใช
อิเล็กทรอนิกสมากที่สุด และมีบุคลากรเทาที่จําเปนในการจัดการ โดยขอมูลตองผานการ ตรวจสอบ รับรอง และ 
เผยแพร จากฝายสารสนเทศงานวิจัยฯ และจากการรวบรวมขอมูลงานวิจัยท้ังหมดของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ บงช้ีความเปนแนวปฏิบัติท่ีดีดังนี้  

1. รับผิดชอบตอความถูกตองของขอมูล ในทุกสวนของการใชงานในมหาวิทยาลัย 
2. ลดกระบวนการซ้ําซอนทั้งหมด 
3. สรางหลักการที่ชัดเจนในการประมวลผลขอมูล  
4. ใชอิเล็กทรอนิกสมากที่สุดเทาท่ีจะทําได 
5. เนนการพัฒนาดวย Outsource 
6. เนนอํานวยความสะดวกใหผูใชขอมูลทุกกลุม โดยเนน นักวิจัยเปนศูนยกลาง  
7. ขอมูลตองพรอมใหหนวยงานอื่นนําไปใชประโยชน 

Detailed Design 
  ฝายสารสนเทศไดพัฒนาความสัมพันธในการเก็บรวบรวมผลงานวิจัยเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยฯ มากยิ่งข้ึน ดังรูป 3    
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รูป 1 ความสัมพันธการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย 

วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง Research Information W@rehouse 
ระบบการรวบรวมสารสนเทศงานวิจัยเปนระบบในการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยท้ังหมดของนักวิจัย มก. 

และประเมินสมรรถนะงานวิจัยของนักวิจัย มก. หนวยงานและมหาวิทยาลัย โดยพิมพรายงานสรุปตางๆ ตามความ
ตองการของหนวยงานในมหาวิทยาลั ยฯ  และรายงานที่ ช วยสนับสนุนการตัดสินใจของผู บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการปรับและพัฒนามหาวิทยาลัยฯท่ีเนนหนักดานการวิจัย แสดงผังงาน UML ดังรูป 1 

 
รูป 2 แผนผัง Use Case ระบบการรวบรวมสารสนเทศงานวิจัย 

ระบบรวบรวมขอมูลงานวิจัย  
  เปนระบบสําหรับรวบรวมขอมูลงานวิจัยท้ังหมดของนักวิจัย มก. อาทิ โครงการวิจัยทุนภายในฯ และ
ภายนอกฯ เงินจัดสรรทุนวิจัยภายในและภายนอกฯ ผูรวมทําวิจัย รายละเอียดตางๆ ของโครงการวิจัย และ
ผลงานวิจัยตางๆ ของนักวิจัย มก. ซึ่งไดแบงจัดเก็บขอมูลงานวิจัยท้ังหมดนี้ ออกเปน 2 ฐาน คือ ฐานขอมูลงานวิจัย
สําหรับโครงการทุนวิจัยภายในฯ และฐานขอมูลงานวิจัยสําหรับโครงการวิจัยทุนภายนอกฯและผลงานวิจัยของ
นักวิจัย ซึ่งระบบจะเนนในสวนการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนภายนอกฯและผลงานวิจัย
ของนักวิจัย มก. เทานั้น โดยนักวิจัย มก. จะทําการกรอกขอมูลตางๆ ผานทาง Web เมื่อกรอกขอมูลจริงถูกตอง

Process

ประเภทโครงการ 

ที่เสนอทําวิจัย 

 โครงการทุนวิจัย มก. 
(ภายในฯ) 

 โครงการทุนวิจัย
ภายนอกฯ 

 

ทําวิจัย 
ประเภทผลงาน 

ที่ไดจากการทําวิจัย 

 ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพใน
วารสารวิชาการ 

 ผลงานวิจัยท่ีนําเสนอใน 
งานประชุมวิชาการ 

 ทรัพยสินทางปญญา 
ผลงานวิจัยอ่ืนๆ 

การนําไปใชประโยชน 

ที่เกิดจากผลงานวิจัย 

 เชิงวิชาการ 

 การเรียนการสอน 

 บรรยาย/ฝกอบรม 

 เชิงนโยบาย/บริหาร 

 เชิงสาธารณะ 

 เชิงพาณิชย 

Input  Output Outcome

ความสัมพันธการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัย 
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ครบถวนแลว ผูรับรองขอมูลจะทําการทวนสอบขอมูลจากไฟลท่ีแนบมาเปนหลักฐาน และเมื่อรับรองแลวขอมูลก็
จะถูกเก็บเขาฐานขอมูลงานวิจัย เมื่อชวงปลายปงบประมาณของปนั้นๆ ทางผูดูแลระบบจะออกหนังสือไปยัง
หนวยงานตางๆ ถึงการสรุปรายงานขอมูลงานวิจัยเพื่อใหหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยฯ นําไปใช ซึ่งรายละเอียด
ของระบบอยูในสวน Detail Design ดังรูป 2 

 
รูป 3 แผนผัง Use Case ระบบรวบรวมขอมูลงานวิจัย 

ผูเกี่ยวของกับระบบระบบรวบรวมขอมูลงานวิจัยมี 4 actors คือ  
actor: นักวิจัย มก. มีหนาท่ีรายงานขอมูลงานวิจัย  

actor: ผูรับรองขอมูล ทําหนาท่ีทวนสอบและรับรองขอมูลนั้นวาเปนความจริงและถูกตอง  

actor: ผูดูแลระบบ ทําหนาท่ีดูแลระบบสารสนเทศ 

actor: ผูบริหาร มก. เปนผูอานรายงานสรุปผลที่จากระบบเพื่อวิเคราะหงานดานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 
และใหหนวยงานนําขอมูลไปใชประโยชนตอ 

กระบวนการของระบบรวบรวมขอมูลงานวจิัยมี 3 Use Case คือ 
Use Case: นําขอมูลเขา เปนกระบวนการที่นักวิจัย มก. นําสงขอมูลงานวิจัยตางๆ เขาสูระบบโดยการ

กรอกขอมูลท่ีเปนความจริงและถูกตองพรอมกับแนบไฟลขอมูลมาเปนหลักฐาน ซึ่งขอมูลท่ีนําเขามี 3 ประเภท คือ 
1) ขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยทุนภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) ขอมูลโครงการวิจัยทุนภายนอก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ 3) ผลงานวิจัยตางๆ ของนักวิจัย มก. ไดแก ผลงานตีพิมพทางวิชาการ ผลงาน
นําเสนอในการประชุมวิชาการ ผลงานดําเนินการทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัยอื่นๆ การนําไปใชประโยชน 
รางวัลนักวิจัยโดยบุคคล รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ และรางวัลงานเสนอในการประชุมวิชาการ ซึ่งในการเก็บ
ขอมูลโครงการวิจัยทุนภายนอกมหาวิทยาลัยฯและผลงานวิจัยจะตองเปนไปตามความสัมพันธขางตน  

Use Case: ทวนสอบและรับรองขอมูล เปนกระบวนการที่ผูรับรองขอมูลทําการทวนสอบขอมูลท่ีนําสงเขา
มาเพื่อรับรองวาเปนขอมูลท่ีเปนจริงและถูกตองกอนจะนําไปเขาสูกระบวนการประเมินสมรรถนะงานวิจัยและออก
รายงานสรุปผลงานวิจัย 
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Use Case: ออกรายงานสรุป เปนกระบวนการที่ผูดูแลระบบจัดทํารายงานสรุปผลงานวิจัยเพื่อให
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ใชขอมูลในสวนนี้ตามความตองการของแตละหนวยงาน และชวยสนับสนุน
ผูบริหารในการตัดสินใจปรับกระบวนการบริหารงานวิจัยในภาควิชา/คณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยใหดียิ่งข้ึน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน (Work flow) 
1. actor: ผูดูแลระบบ กําหนดชวงระยะเวลาในการกรอกขอมูลงานวิจัยเขาสูระบบฯ และสง

หนังสือเวียนให actor:นักวิจัย รับทราบ 
2. actor: นักวิจัย กรอกขอมูลงานวิจัยของตนเขาสูระบบ 
3. actor: ผูทวนสอบ จะทําการตรวจสอบและรับรองความถูกตองของขอมูลงานวิจัยท่ีนักวิจัยกรอกมา

ในระบบ และจัดเก็บขอมูลเขาสูระบบฯ 
4. ระบบนําขอมูลท่ีรับรองแลวทําเปนรายงานสรุปตางๆ ผานทาง Web 
5. actor: นักวิจัย และหนวยงานอื่นๆ สามารถเรียกดูและนํารายงานสรุปตางๆ ไปใชประโยชน เชน การ

ทําประกันคุณภาพ 

การดําเนินงาน  
ในสวนนี้เปนการแสดงหนาตาของระบบสารสนเทศงานวิจัย เพื่อยืนยันวาระบบฯ นี้ถูกนํามาใชงานจริง 

โดยจะแสดงใหเห็นแนวคิดท่ีจะรวบรวมและนําขอมูลออกนําเสนอในรูปของรายงานเพื่อการตัดสินใจแบบตางๆ 
โดยแบงเปน 

1. ระบบรวบรวมขอมูลงานวิจัย (research data collection)  
ระบบฯ นี้ อยูภายใตช่ือ ระบบฐานขอมูลงานวิจัยและงานสรางสรรค  จากเว็บไซตของสถาบันวิจัยและ

พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร URL: www.rdi.ku.ac.th หรือ http://research.rdi.ku.ac.th/kur3/login.aspx 
เมื่อเขาสูระบบฯ หนาแรก เปนหนาจอแสดงสําหรับนักวิจัย มก. กรอกรหัสผานเพื่อเขาไปกรอกขอมูล

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโครงการวิจัยทุนภายนอกฯ ผลงานวิจัยของตน และเปนหนาแสดงรายงานสรุปตางๆ ของขอมูลท่ี
เกี่ยวของกับงานวิจัย อาทิ จํานวนเงินวิจัยท้ังทุนภายในและทุนภายนอกฯ จํานวนผลงานวิจัย จํานวนรางวัล รายงาน
สรุปผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการ รายงานสรุปการนําไปใชประโยชน โดยแบงตามหนวยงานที่ขอทุน 
หนวยงานนักวิจัยท่ีสังกัด ในชวงปงบประมาณ เปนตน  
  เมื่อกรอกรหัสผานเขาไปจะแสดงหนาจอแรก คือ คนหาขอมูล ช่ือ นามสกุล หรือ E-mail ของนักวิจัย ซึ่ง
การคนหานั้น จะใสขอมูลท้ังหมด หรืออยางใดอยางหนึ่งก็ได  

หลังการคนหาขอมูลนักวิจัย จะเขาสูหนาแรกของการกรอกขอมูลงานวิจัยของนักวิจัย คือ หนารายการ
โครงการวิจัยสําหรับทุนภายนอกฯ โดยจะแบงเปนรายชื่อโครงการวิจัยท่ีนักวิจัยมีสภาพเปนหัวหนาชุดโครงการ 
เปนผูปอนขอมูลและหัวหนาชุดโครงการไมสังกัด มก. เปนหัวหนาโครงการยอย เปนผูรวมโครงการ ในกรณีนี้ 
นักวิจัยไมมีโครงการวิจัยทุนภายนอกฯ แตถานักวิจัยมีโครงการวิจัยทุนภายนอกใหกดทํารายการใหม สําหรับกรอก
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัยนั้นๆ ตามฟลดท่ีตองการเก็บ และโครงการวิจัยทุนภายนอกฯ ตอเนื่องก็เก็บ
ขอมูลในรูปแบบเดียวกัน โดยระบบจะขึ้นใหอัตโนมัติ เพราะเปนโครงการของปกอนปจจุบันทําวิจัยตอเนื่องมาถึงป
ปจจุบัน 
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 สําหรับผลงานวิจัยของนักวิจัย แบงเปน 2 สวน คือ  
สวน 1) ผลงานวิจัยท่ีเปนผลผลิตท่ีไดจากทําวิจัย (research output) คือ ผลงานตีพิมพทางวิชาการ ผลงาน

นําเสนอในการประชุมวิชาการ ผลงานดําเนินการทรัพยสินทางปญญา ผลงานวิจัยอื่นๆ  
สวน 2) ผลงานวิจัยท่ีเปนผลลัพธจากนําผลผลิตงานวิจัยไปใชประโยชน (research outcome) คือ การใช

ประโยชน  
  เมื่อนักวิจัยคลิกเลือกรายการผลงานวิจัยในสวน 1) จะขึ้นหนาจอแสดงรายการ โดยแบงออกเปน 4 สวน  
คือ  1. ขอมูลเพิ่งเขาสูระบบและรอการตรวจสอบจาก สวพ.  2. ขอมูลท่ีซ้ํากับขอมูลท่ีมีอยูแลวในระบบ ใหอาจารย/
นักวิจัย ตรวจสอบขอมูล แสดงวาเปนขอมูลซ้ํา คือ นักวิจัยไดกรอกขอมูลซ้ํากับที่มีอยูแลวในระบบ นั่นเอง            
3. ขอมูลท่ีผานการตรวจสอบจาก สวพ. แตยังไมไดระบุโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอใหระบุโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
แสดงวาเปนขอมลูท่ีนักวิจัยยังไมไดทําใหผลงานนี้เช่ือมกับโครงการวิจัย (ทุน มก. หรือ ทุนภายนอกฯ) เพื่อแสดงวา 
ผลงานวิจัยนี้มาจากโครงการวิจัยใดที่นักวิจัยไดขอทุน และ 4. ขอมูลท่ีผานการตรวจสอบจาก สวพ. แตยังไมได
ตรวจหลักฐาน ซึ่งจะดําเนินการภายหลัง แสดงวานักวิจัยไดกรอกขอมูลตามความสัมพันธการเก็บรวบรวมขอมูล
งานวิจัยเรียบรอยแลว และไดมีการทวนสอบจากเจาหนาท่ีผูรับรองขอมูลจากฝายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัย
และพัฒนาฯ ในเบื้องตน เหลือเพียงรับรองวาถูกตองและเปนความจริงจากหลักฐาน เทานั้น สําหรับการกรอกขอมูล
รายละเอียดท่ีเกี่ยวกับผลงานวิจัยนั้นๆ ซึ่งกอนกรอกขอมูลรายละเอียดผลงานวิจัยเหลานี้ นักวิจัยตองกรอกขอมูล
โครงการวิจัยทุนภายนอกฯ กอน   

เมื่อนักวิจัยคลิกเลือกรายการผลงานวิจัยในสวน 2) คือ การใชประโยชน ซึ่งจะแบงเปน 4 เชิง คือ เชิง
วิชาการ (การเรียนการสอน/ การฝกอบรม/ ตอยอดผลงานวิจัย) เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะ และเชิงพาณิชย โดย
ระบบจะแสดงรายการผลงานวิจัยท้ังหมดของนักวิจัย เพื่อใหนักวิจัยเลือกเชิงการใชประโยชนท้ัง 4 ของแตละ
ผลงานวิจัย และกรอกขอมูลการใชประโยชน ในแตละ 
  เมื่อนักวิจัยคลิกที่พิมพรายงานของนักวิจัย จะแสดงรายการทั้งหมดของนักวิจัยในปงบประมาณนั้น 
ออกมาในรูปของเอกสารบันทึกขอความของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และพิมพรายงานประวัติของนักวิจัย
ท้ังหมด และสําหรับผูแทนจะสามารถพิมพรายงานของนักวิจัยและพิมพรายงานภาควิชา ซึ่งจะแสดงรายการ
ท้ังหมดของภาควิชาท่ีนักวิจัยสังกัดอยูในปงบประมาณนั้น ซึ่งพิมพออกมาในรูปของเอกสารบันทึกขอความ
เชนเดียวกัน 

2. ระบบประเมินสมรรถนะงานวิจัย (research performance evaluation) 
 เปนระบบสําหรับประเมินสมรรถนะงานวิจัยของนักวิจัย มก./ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยฯ 
โดยนําขอมูลจากฐานขอมูลงานวิจัยท้ังหมดมาประมวลผลในรูปแบบตางๆ ตามที่ตองการ รวมท้ังสามารถ
ปรับเปลี่ยนตัวช้ีวัดตางๆ ไดโดยงายจากสูตรในการคํานวณของการประเมินผล และสามารถเลือกรูปแบบการ
แสดงผลรายงานขอมูลเปนทั้งคําอธิบาย ตาราง และกราฟตางๆ เชน กราฟแทง กราฟวงกลม กราฟเสน กราฟเรดาห 
กราฟพื้นที่ ไดอยางรวดเร็ว โดยผูดูแลระบบจะสรางรูปแบบของรายงาน  (Template) และสรางสูตรการคํานวณใน
การวัดผลประเมินที่มีผลลัพธเปนคาของตัวแปร (Data flow) พื้นฐานใหนักวิจัย มก. สามารถใชงานไดงาย ในระบบฯ นี้ 
ผูดูแลระบบจะเปนผูจัดการกับแหลงขอมูลงานวิจัยตางๆ สําหรับใชในการประเมินผล ซึ่งรายงานตางๆ ท่ีเกิดจาก



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 46 

ระบบประเมินสมรรถนะงานวิจัยนี้กระตุนใหนักวิจัย มก./ภาควิชา/คณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัย และผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยฯ เห็นถึงขอเท็จจริงในการทําวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ  
  ระบบฯ นี้ หรือ Evaluation System เปนระบบที่ตอยอดจากระบบรวบรวมขอมูลงานวิจัยท่ีใชขอมูลจาก
ฐานขอมูลงานวิจัยท้ังหมด เพื่อชวยประเมินสมรรถนะดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และออกรายงาน
ท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ดังรูป 4-5 

 
รูป 4 ตัวอยางรายงาน -1 
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รูป 5 ตัวอยางรายงาน -2 

ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)  
ระบบการรวบรวมสารสนเทศงานวิจัย ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลงานวิจัยท้ังหมด

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยระบบรวบรวมขอมูลงานวิจัยเนนที่ฐานขอมูลโครงการวิจัยทุนภายนอกฯ และ
ผลงานวิจัยของนักวิจัย มก. เปนหลักขยายผลตอไปยัง ระบบประเมินสมรรถนะงานวิจัย เพื่อประเมินสมรรถนะ
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งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในระดับบุคคล ภาควิชา คณะ หนวยงาน และภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ 
อยางไรก็ตาม ระบบประเมินสมรรถนะงานวิจัย ยังเปนระบบปดท่ีอยูในชวงทดลองใชและปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบฯ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
  ระบบรวบรวมขอมูลงานวิจัย ไดถูกใชงานมาแลวตั้งแตป 2548 ถึงปจจุบัน เปนระยะเวลา 5 ป กอใหเกิด
คลังขอมูลงานวิจัยขนาดใหญท่ีสงผลใหสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ เปนแหลงขอมูลงานวิจัยเดียวท่ีนาเชื่อถือท่ีสุดใน
มหาวิทยาลัยฯ และเปนการกระตุนแรงจูงใจในการทําวิจัยของนักวิจัย มก. ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ไดนําขอมูล
งานวิจัยท่ีรวบรวมไดเหลานี้มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบและรางวัลสําหรับนักวิจัยท่ีขยันทําวิจัย  

การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 
  จากแนวคิดในการนําระบบสารสนเทศ (Management Information System; MIS) และระบบสนับสนุน
การตัดสินใจ (Decision Support System; DSS) เขามาชวยจัดการกับขอมูลงานวิจัย เพื่อประโยชนในการเก็บ
รวบรวมขอมูลงานวิจัยใหอยูในแหลงเดียวและกลายเปนฐานขอมูลกลางสําหรับขอมูลท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย
ท้ังหมดของมหาวิทยาลัยฯ  ไดตอยอดใหเกิดระบบประเมินสมรรถนะงานวิจัยท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการ
พัฒนาปรับปรุงนโยบาย กลยุทธ และกําหนดภารกิจตอการทําวิจัยของหนวยงาน คณะ ภาควิชา และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยฯ  เพื่อกระตุนใหนักวิจัย มก. มีแรงจูงใจในการทําวิจัย ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลมหาวิทยาลัยฯ มี
ความเขมแข็งตอการทําวิจัยมากยิ่งข้ึนและมีศักยภาพในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยแหงการวิจัยช้ันนําในระดับโลกได  
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บริการ Video On Demand เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

แนวปฏิบัติที่ดีของการบริการ Video On Demand เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
ฝายเทคโนโลยีการศึกษาเปนฝายหนึ่งในสํานักหอสมุด ท่ีมีหนาท่ีจัดหาโสตทัศนูปกรณ ผลิตสื่อและ

จัดระบบบริการสื่อการศึกษาเพื่อสงเสริมการเรียนรูใหแกนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใหไดรับท้ังความรู 
ขาวสาร และความบันเทิง ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใช และการไดรับบริการที่ดี มีสื่อท่ีทันสมัย เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง ตลอดปการศึกษา 2551 มีผูใชบริการสื่อการศึกษาประมาณ 180,000 คน หรือ
ผูใชบริการเฉลี่ยประมาณเดือนละ 15,000 คน และมีจํานวนผูใชบริการเพิ่มมากขึ้น แตการปฏิบัติงานที่ผานมา
บุคลากรผูใหบริการมีจํานวนจํากัดและตองรับผิดชอบภาระงานบริการท่ีหลากหลาย ดังนั้นเพื่อใหงานบริการท่ีมี
คุณภาพและตอบสนองตอความตองการและความพึงพอใจของผูใชบริการ ฝายเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีความ
จําเปนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการใหบริการใหมีรูปแบบใหมๆเพื่อเปนทางเลือกแกผูใชบริการ โดยสามารถลด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานซึ่งจะอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการมากยิ่งข้ึน ตลอดจนมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนตอการใหบริการสื่อการศึกษา 

ลักษณะการปฏิบัติงานเดิม 
กระบวนงานการบริการสื่อท่ีใชภายในสํานักหอสมุดแบบเดิม มีการใหบริการตามลําดับกอนหลังโดยมี

ข้ันตอนงานปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผูขอใชบริการติดตอเจาหนาท่ีและเขียนแบบฟอรมขอใชบริการสื่อท่ีตองการและยื่นแบบฟอรมขอใช

บริการสื่อพรอมบัตรประจําตัวนิสิต หรือบัตรประจําตัวบุคลากรใหแกเจาหนาท่ี 
2. เจาหนาท่ีรับคําขอใชบริการสื่อและตรวจสอบ คนหาสื่อนํามาใหแกผูใชบริการโดยตรวจดูความ

ถูกตองและครบถวนของสื่อนั้นๆดวย 
3. ทําการยืมสื่อใหแกผูใชดวยระบบยืมคืนสื่ออัตโนมัติ 
4. ผูขอใชบริการตรวจดูความถูกตองของสื่อและนําไปเปดดูกับอุปกรณท่ีจัดเตรียมไว 
5. เมื่อเลิกใชงานแลว ผูขอใชบริการจะตองนําสื่อท่ียืมไปสงคืนใหแกเจาหนาท่ีตามกําหนด 
6. เจาหนาท่ีรับสื่อคืนจากผูขอใชบริการและตองตรวจดูความถูกตองของสื่อ 
7. ทําการรับคืนดวยระบบยืมคืนอัตโนมัติ 
8. เจาหนาท่ีจัดเก็บและจัดเรียงสื่อเขาช้ันเก็บสื่อโดยเรียงตามลําดับเลขรหัสของสื่อนั้นๆ 
9. กรณีท่ีผูใชสงคืนสื่อเกินกําหนดหรือทําสื่อชํารุดจะตองเสียคาปรับตามระเบียบการของสํานักหอสมุด 

โดยเจาหนาท่ีจะดําเนินการและออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูใชบริการ 
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ขั้นตอนการใหบริการยืมสื่อการศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานแลวเสร็จ 5 นาที ตอ1รายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขอใชบริการ 

แจงความตองการสื่อ 

กรอกแบบฟอรมขอใชบริการ พรอม

บัตรนิสิตหรือบุคลากร 

เจาหนาที่ใหบริการรับเรื่องและนําส่ือมาให 

ตรวจสอบสภาพ

และความถูกตอง 

ทําการยืมดวยระบบยืมคืนอัตโนมัติ 

เปดใชบริการกับอุปกรณที่จัดเตรียมไวให 

ผูขอใชบริการรับส่ือตรวจดูความถูกตอง 
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ขั้นตอนการรับคืนสื่อการศึกษา 
 

 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
            
 
 
 
 

ใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานแลวเสร็จ 3 นาที ตอ1รายการ 
รวมท้ังหมดใชเวลา  8 นาที 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 

ลักษณะการปฏิบัติงานใหม 

ปจจุบันการใหบริการสื่อการศึกษาไดมีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการที่ทันสมัยยิ่งข้ึนในรูปของระบบ 
ดิจิทัล โดยฝายเทคโนโลยีการศึกษา สํานักหอสมุดไดใหบริการสื่อในรูปแบบดิจิทัล คือ ระบบบริการ Video On 
Demand เพื่อลดขั้นตอนการบริการ เพิ่มความสะดวกใหแก ผูใชบริการในการเขาถึงสื่อจํานวนมากมายที่สนใจและ
เลือกชมไดทันทีสํานักหอสมุดไดใหบริการ Video On Demand เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต ทําใหมี

ผูขอใชบริการสงคืนสื่อ 

เจาหนาที่ใหบริการรับคืนสื่อจาก 
ผูขอใชบริการ 

สงคืนสื่อที่เกินกําหนด 

ดี 

มีปญหา 

รับคืนดวยระบบยืมคืนอัตโนมัติ 

เก็บคาปรับตามระเบียบการ 

ตรวจความถูกตอง 
         ของสื่อ 

ดี 

มีปญหา 

สื่อที่คืนตามกําหนด 

รับคืนดวยระบบยืมคืนอัตโนมัติ 

ตรวจความถูกตอง 
         ของสื่อ 

จัดเก็บและเรียงเขาช้ันเก็บสื่อ 

จัดเก็บและเรียงเขาช้ันเก็บสื่อ 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 52 

ผูใชบริการเฉลี่ยวันละ 500 รายตอวัน ซึ่งมีจํานวนมากกวาการใหบริการในอดีตท่ีมีรูปแบบเดิมคือมีจํานวนผูใชโดย
เฉลี่ย 30 คนตอวัน ดังนั้นการใหบริการในรูปแบบใหม ผูขอใชบริการสามารถขอรับบริการสื่อไดดวยตนเองแบบ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยไมตองติดตอผานเจาหนาท่ี 

ขั้นตอนการขอใชบริการ Video On Demand 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูขอใชบริการ 1 คน ใชระยะเวลาในการปฏิบัติงานแลวเสร็จ 1 นาที ตอ1รายการ 

แนวทางการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ  
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการจัดทําระบบ Video On Demand ใน

รูปแบบดิจิทัลเพื่อใหบริการแกผูใชหองสมุด ทําใหสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานไดมาก โดย
มุงเนนใหผูใชบริการไดรับความสะดวกรวดเร็วและเขาถึงสื่อไดงาย ไมมีรายละเอียดข้ันตอนที่ยุงยาก ปจจุบัน
สํานักหอสมุด ไดเพิ่มการใหบริการสื่อท่ีทันสมัย โดยนําระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการใหบริการ Video On 
Demand มีระบบฐานขอมูลสื่อท่ีผูใชสามารถสืบคน และเลือกชมสื่อเพื่อการเรียนรูไดอยางรวดเร็ว ผูใชบริการ
สามารถเขาใชบริการไดดวยตนเองไมตองติดตอผานเจาหนาท่ีและสามารถดําเนินการดวยตนเองแบบเบ็ดเสร็จใน
จุดเดียว 

แนวทางการทํางาน แผนงาน 
มีการจัดทําแผนงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดงายและ

รวดเร็วข้ึน และมีการประเมินผลความกาวหนาของงาน รวมท้ังมีการจัดประชุมระหวางผูปฏิบัติงานและผูท่ี
เกี่ยวของเพื่อนําเสนอปญหาที่พบในการทํางานและการใหบริการ ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหา เพื่อ
ปรับปรุงงานใหบรรลุผลสําเร็จเปนประจําอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ยังไดติดตามผลการทํางานและใหคําแนะนํา 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อการทํางานที่ดี และมีความเขาใจในระบบงานอันเปนประโยชนตอการใหบริการ
ท่ีดีแกผูใช รวมถึงการเปดใหบริการแกผูใชบริการโดยไมมีการพักเที่ยงและหยุดวันเสาร-อาทิตย นอกจากนี้ยังมี

ผูขอใชบริการ 

ทําการจองใชบริการ Video On 

Demand ไดดวยตนเอง 

เขาสูการใชงานระบบโดยเลือกหรือ 

เปล่ียนเรื่องไดตามตองการและดูไดทันที 

เขาใชบริการและนั่งตามหมายเลข 

เครื่องที่ทําการจองไว 
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บริการพิเศษโดยจัดเจาหนาท่ีคอยใหคําแนะนํา และตอบคําถามเกี่ยวกับการใชบริการสื่อการศึกษา สื่ออํานวยความ
สะดวกตางๆใหแกผูขอใชบริการ 

วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 
1. ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานจากการใหบริการสื่อในรูปแบบเดิมท่ีมีกระบวนงานหลาย

ข้ันตอนมาใหบริการในรูปแบบใหมคือการใหบริการ Video On Demand เสร็จสิ้นกระบวนงาน ใชเวลา 1 นาที 
2.  การติดตอขอใชบริการทําดวยตนเองแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนโดยผานระบบ Video On Demand 
3.  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการขอมูลสือ่ 
4.  ไมตองใชแบบฟอรมการขอใชบริการ Video On Demand โดยใหผูใชบริการเขาระบบจองการใช

บริการท่ีเครื่องคอมพิวเตอร ซึง่สามารถจัดเกบ็สถิติการใชบริการไดในทันที 
5.  การประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการในรูปแบบออนไลน ซึ่งลดการใชทรัพยากรและ

สามารถรายงานผลการประเมินไดอยางรวดเร็วตามความตองการ 
6.  ขอมูลสื่อท่ีใหบริการในรูปแบบดิจิทัลไมเกิดความเสียหายหรือชํารุดงายเหมือนการใหบริการใน

รูปแบบยืมคืนตัวสื่อวัสด ุ
7.  ไมมีขอจํากัดสามารถใหบริการพรอมกันหลายๆคนได และเลือกใชบริการเรื่องท่ีสนใจศึกษาเรียนรู

เหมือนกันได 

แนวทางการดําเนินการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และการบริการ 
การรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใชดวยระบบประเมินผลออนไลน โดยรายงานผลใหทราบได

ทันที เพื่อนําขอมูลมาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและแกไขการใหบริการใหมีคุณภาพที่ดียิ่งข้ึนโดยมีชองทาง 
หรือวิธีการ การรับฟง ความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ดังนี้ 

1. มีฟอรมแสดงความคิดเห็น ใหผูใชบริการกรอกสงผานตูรับความคิดเห็น 
2. จัดทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ และขอเสนอแนะผานระบบออนไลน 
3. มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่Web site สํานักหอสมุด (http://www.lib.ku.ac.th) หรือผาน

ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ

แนวทางการในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับบรกิาร 
1. จัดกิจกรรมใหผูใชมีสวนรวม ไดแก กิจกรรมสงเสริมความรูคูบันเทิง 
2. จัดกิจกรรมแขงขันวิเคราะหภาพยนตร 
3. มีแบบประเมินผลความพึงพอใจตอการใชบริการในรูปแบบออนไลน 
4.  มีการสงขอความเพื่อสื่อสารและแสดงความขอบคุณแกผูใชบริการ 
5. มีการแนะนําการใชบริการสื่อการศึกษาแกนิสิตโดยปฐมนิเทศการใชหองสมุด 
6. บุคลากรมีความเต็มใจและมีความสุภาพ ยิ้มแยมในการใหบริการ 
7. มีระบบการติดตามผลการใชบริการเพื่อเพิ่มจํานวนผูใชบริการ 
8. มีตูรับความคิดเห็นของผูใชบริการ 
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แนวทางการดําเนินการอํานวยความสะดวก 
การใหบริการ Video On Demand เปดใหบริการตั้งแตวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 08.30 – 20.00 น. และยัง

เปดใหบริการในวันหยุดคือวันเสารและวันอาทิตย โดยไมมีการพักเที่ยง มีสถานที่ใหบริการท่ีสะอาด กวางขวาง 
บรรยากาศสบายๆ อุปกรณมีคุณภาพและทันสมัย พรอมดวยบริการท่ีดี บุคลากรใหคําแนะนําชวยเหลือในการขอใช
บริการสื่อการศึกษา พรอมท้ังมีเอกสารแนะนํา การใชบริการ Video On Demand โดยมีการกําหนดรูปแบบการ
อํานวยความสะดวก ดังนี้ 

1.   มีระบบจองการใชบริการ Video On Demand 
2.   มีระบบประเมินผลการใชบริการและขอเสนอแนะในรูปแบบออนไลน 
3.  มีเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการท่ีมีคุณภาพและทันสมัย 
4.  จัดใหมีสถานที่และสิ่งแวดลอมท่ีดี พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเชน มีปายบอกทางแผนผัง

แสดงจุดบริการ และ ท่ีนั่งรอบริการท่ีสะดวกสบาย 
5.  มีการใหบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
6.  ลดหรือยกเลิกเอกสารหลักฐานที่ไมจําเปนลง 
7.  มีการใชงานงายและการเขาถึงไดสะดวกรวดเร็วทันใจ 
8.   มีชองทางการสื่อสาร  เชน ทางโทรศัพท อินเทอรเน็ต อีเมล การปฐมนิเทศการใชหองสมุด

ประชาสัมพันธเสียงตามสาย เปนตน 
9.   จัดทํารายการสื่อท่ีไดรับความนิยมของผูใชบริการมากที่สุด 10 อันดับ (ในรูปโปสเตอรและรูปแบบ 

ดิจิทัล ) 
10.  แนะนําสื่อใหมและสื่อท่ีนาสนใจ (ในรูปโปสเตอรและรูปแบบดิจิทัล) 

ผลที่ไดรับจากการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการ 
1.   ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการตลอดปการศึกษา 2551 พบวาผูใชบริการมีความพึง

พอใจตอบริการในระดับมากที่สุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.83 
2.   ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานดานบริการ 
3.   ผูใชสามารถบริการดวยตนเองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
4.   ไมตองกรอกแบบฟอรมขอใชบริการ 
5.   บริการผูใชไดจํานวนมากและเลือกชมสื่อพรอมกันไดทันที 
6.   ทราบผลการประเมินผูใชไดทันที 
7.   มีการสื่อสารใหผูใชบริการทราบไดอยางรวดเร็ว 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
พัฒนาระบบบริการ Video On Demand ใหครอบคลุมและสมบูรณยิ่งข้ึน โดย 
1. เพิ่มเนื้อหาของบทเรียน ผานการใหบริการ Video On Demand จะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหการเรียนการ

สอนในมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตสามารถศึกษา ทบทวน และเรียนรูบทเรียนไดตามตองการ ดวยตนเอง ท้ังนี้ตองสราง
ความรวมมือกับคณาจารยคณะตางๆที่มีการผลิตสื่อในรูปแบบดิจิทัล 
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2. พัฒนาปรับปรุงระบบการจองใชบริการ Video On Demand ใหมีการกําหนดสิทธิการเขาใชและ
ระยะเวลาในการใชบริการ ตลอดจนสามารถสรุปสถิติการใชบริการท่ีตรงตอความตองการของผูบริหาร 

3. เพิ่มระบบการติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยใหมีความสะดวกรวดเร็วและใชงาน
ไดงาย เชน WebBoard เพื่อแจงขาวสาร และตอบปญหา  
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การพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
แนวปฏิบัติของการพัฒนาคุณภาพการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย 

บัณฑิตวิทยาลัยเปนหนวยงานกลางทําหนาท่ีในการใหบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กํากับดูแล
ตั้งแตรับสมัครเขาศึกษา ดําเนินการประกาศผลผูมีสิทธิ์เขาศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา รับรายงานตัว จัดการ
ปฐมนิเทศ ติดตามผลการศึกษา จนสําเร็จการศึกษา และควบคุมการศึกษาขั้นบัณฑิตใหมีมาตรฐานเทาเทียมกัน 
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ และตาม
ขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2550 บัณฑิต
วิทยาลัยจึงมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยมีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหสามารถทํางานทดแทน
กันไดอยางมีคุณภาพโดยบุคลากรที่อยูในกลุมงานเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานมาตรฐานและบริการ การทํางาน
ทดแทนกันชวยใหการบริการสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องไมข้ึนอยูกับตัวบุคลากรมากจนเกินไป บัณฑิต
วิทยาลัยไดดําเนินการในหลายๆ สวนในการพัฒนาคุณภาพของการใหบริการโดยเนนที่การพัฒนาบุคลากรและการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการปฏิบัติการสําหรับการใหบริการ   

ลักษณะการปฏิบัติงานเดิม 
1. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตองการรับบริการของบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องตางๆ จะตองมายื่นและรับ

เอกสารหรือผลการดําเนินการที่เคาทเตอรช้ัน 1 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย  
2. การใหบริการเคาทเตอรของบัณฑิตวิทยาลัยแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  ยื่นคํารอง ติดตามคํารอง 

และการเงิน นิสิตท่ีมายื่นคํารองจะตองยืนตอคิวโดยการเขาแถวตามลําดับในแตละประเภทของบริการ       
3. การยื่นคํารองประเภทตางๆ นิสิตจะไดรับเอกสารอางอิงเพื่อนํามารับผลการดําเนินการตามคํารองท่ี

ยื่นขอคืน โดยบัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดการดําเนินการตางๆ ใหเสร็จภายใน 5 วันทําการ 
4. การใหบริการเคาทเตอรในบางชวงเวลาโดยเฉพาะอยางยิ่งชวงการยื่นคํารองเพื่อสอบ เพื่อขอสําเร็จ

การศึกษานั้น มีนิสิตเปนจํานวนมากที่เขามาใชบริการในชวงเวลาใกลเคียงกัน จนทําใหการใหบริการไมสามารถทํา
ไดดีเทาท่ีควรและหากการดําเนินการในสวนของเคาทเตอรมีปญหาบางประการเกี่ยวกับคํารองก็อาจทําใหบริการ
ในแถวนั้นๆ ชะงักและลาชา การใหบริการซึ่งทําใหนิสิตรูสึกวาไดรับบริการท่ีไมประทับใจ  นอกจากในแตละแถว
มีจํานวนผูรอแตกตางกันตามประเภทของงาน เมื่อนิสิตบางคนเห็นเพื่อนนิสิตท่ีมายื่นคํารองทีหลังในชองบริการ 
ของงานที่แตกตางจากตนเองสามารถดําเนินการไดเสร็จกอน อาจทําใหเกิดความรูสึกไมพอใจและอาจคิดวาการ
ดําเนินการนั้นไมยุติธรรม  มีระบบเสนสายเขามาเกี่ยวของ 

ลักษณะการปฏิบัติงานใหม 
1. บัณฑิตวิทยาลัยไดกําหนดเวลาในการใหบริการแกนิสิตบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

  วันทําการ เวลา 8.30 – 16.30 น.  
  วันเสาร เวลา 8.00 – 11.00 น. และ 12.00 – 15.00 น. (เฉพาะวิทยาเขตบางเขน) 
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2. ในชวงท่ีมีการติดตอจากนิสิตมาก เชนชวงเวลาการยื่นขอสอบ ขอสําเร็จการศึกษาก็จะมีการขยายเวลา
ทําการเปนเวลา 8.30 – 17.30 น. 

3. บัณฑิตวิทยาลัยไดมีการปรับสถานที่สําหรับติดตอใหมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน มีระบบบัตรคิวท่ี
อํานวยความสะดวกใหนิสิตท่ีไมจําเปนตองยืนตอแถวรอ บุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถใหบริการคํารอง
ทดแทนกันระหวางงานบริการประเภทตางๆ ได     

4. นิสิตสามารถตรวจสอบสถานการณดําเนินการที่ตนเองยื่นไดผานระบบเว็บของบัณฑิตวิทยาลัยและ
สามารถมารับเอกสารไดหากการดําเนินการนั้นเสร็จกอนเวลาที่กําหนด     

5. หากมีปญหาใดๆที่นิสิตยื่นขอ เจาหนาท่ีของบัณฑิตวิทยาลัยจะติดตอทันทีผานระบบ  SMS และหาก
เปนกรณีท่ีเรงดวนจะติดตอผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่โดยไมคิดคาบริการใดๆ 

 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยไดพัฒนาหลายแนวทางเพื่อใหการใหบริการมีคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแก
ผูใชบริการมากยิ่งข้ึน แนวทางการพัฒนาของบัณฑิตวิทยาลัยประกอบดวยกิจกรรมดังนี้ 

1.  การทํางานทดแทนกันในสวนของเคาทเตอรบริการในชวงนิสิตใชบริการมาก โดยมีการกําหนดงาน
หลักและงานสนับสนุนที่ชัดเจนของบุคลากรแตละคน 

2.   การใชระบบบัตรคิวเพื่ออํานวยความสะดวกในขั้นตอนการรับบริการ นิสิตสามารถนั่งรอเรียกเพื่อรับ
การใหบริการในกรณีท่ีมีนิสิตเขามาติดตอจํานวนมาก 

3.   การพัฒนาระบบ “Work Report Tracking System (WRTS) เพื่อบันทึกงานและแจกจายงานสําหรับ
บุคลากรท่ีเกี่ยวของและการติดตามคํารองของนิสิต ระบบ WRTS ยังชวยใหหัวหนางานในสวนมาตรฐานและ
บริการของบัณฑิตวิทยาลัยท่ีเกี่ยวของกับงานของคํารองตางๆ รูปริมาณงานและสามารถกระจายงานไดอยาง
เหมาะสม 

4.   การแจงผลการดําเนินการและติดตอนิสิตผานระบบ WRTS และระบบ SMS การดําเนินการเรื่องคํา
รองรับประกันวาสามารถดําเนินการไดภายใน 5 วันทําการ อยางไรก็ตามการดําเนินการสวนใหญมักเสร็จกอน
กําหนด นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะของคํารองของตนเองไดผานระบบ WRTS ท่ีเว็บของบัณฑิตวิทยาลัยและ
สามารถเขามารับเรื่องได หากการดําเนินการมีปญหา จะไดรับการติดตอผานระบบ SMS ทันที โดยไมตองรอให
ครบ 5 วันทําการ  
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Counter 
บัณฑิตวิทยาลัย  

งานตางๆงานตางๆ  

ผูมีอํานาจผูมีอํานาจ  

Before 

7 

3  4
21 

6 

5

เรียงคิว 
ยื่นคํารอง 

ออกสลิปคํารอง 
(สวนสําหรับนิสิต) 

รับเอกสารคืน 

ติดตามผล

‐ ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
‐ เก็บสลิปคํารอง (สวนตนข้ัว) 

‐ จัดเก็บเอกสารคํารอง  
    รอนิสิตตดิตามผล/รับคืน 
‐ คนหาคํารองจากแฟมเอกสาร 
‐ แจงผล / คืนเอกสาร 
‐ บันทึกการปฏิบัติงาน (นับจากตนข้ัว) 
‐ บันทึกแบบฟอรมรายงานภาระงาน 

- สงเอกสารและสลปิคํารอง 2 ใบ  
  (สวนสําหรับเจาหนาท่ี 
   และสวนแนบคํารอง)

‐ ตรวจสอบเงื่อนไข 

‐ ดําเนินการตามคํารอง 

‐ เก็บสลิปคํารอง 1 ใบ (สวนเจาหนาท่ี) 

‐ บันทึกการปฏิบัติงาน (นับจากสลิป) 

‐ บันทึกแบบฟอรมรายงานภาระงาน 

‐ สงเอกสารและสลิปคืน 1 ใบ 
    (สวนแนบคํารอง) 

อนุมัติ/ไมอนุมัติเสนอเรื่อง 

Counter
บัณฑิตวิทยาลัย  

  

งานตางๆงานตางๆ  

ผูมีอํานาจผูมีอํานาจ  

After 

7 

3  4

2
1

5

WWRRTTSS  

บัตรคิว 

2  5

6

2

SMS

พิมพใบรับคํารอง 

ยื่นคํารอง 
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน

สงเอกสารแนบใบรับคํารอง  ดําเนินตามคํารอง

บันทึกผลการทํางาน
เขาสูระบบ 

เสนอ อนุมัต/ิไมอนุมัติ

บันทึกคํารองเขาสูระบบ 

ติดตามผล

สงเอกสารและใบคํารองคืน 
จัดเก็บเอกสารคํารอง/นิสิตมารับคืน

ตรวจสอบขอมูล 

รูปการปรับกระบวนการโดยการนําระบบ รูปการปรับกระบวนการโดยการนําระบบ WWRRTTSS  มาชวยสนับสนุนการทํางานและการใหบริการมาชวยสนับสนุนการทํางานและการใหบริการ 
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 แนวทางการดําเนินการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และบริการ 
 บัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาคุณภาพของงานบริการขึ้นอยูกับทัศนคติของผูใหบริการ ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัยจึง
ใหความสําคัญการการพัฒนาบุคลากรและสรางทัศนคติท่ีดีเกี่ยวกับการใหบริการ เชน การจัดฝกอบรมดาน Service 
Mind โดยวิทยากรช้ันนํา การสอนงานกันระหวางรุนพี่กับรุนนองใหสามารถทํางานทดแทนกันได รวมท้ังมีการ
ติดตามประเมินผลอยางใกลชิด บัณฑิตวิทยาลัยมีชองทางในการรับฟงความเห็นตางๆ เกี่ยวกับคุณภาพการ
ใหบริการ หลายชองทางอาทิเชน 

• สายตรงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (Hotline to the Dean)  

• เว็บบอรดของบัณฑิตวิทยาลัย 

• กลองรับความคิดเห็น ณ จุดใหบริการหนาเคานเตอรช้ัน 1 

• การสํารวจประจําป 

• การสอบถามจากคณาจารยและโครงการตางๆ ท่ีเกี่ยวของอยางไมเปนทางการ     
ขอมูลท่ีไดจะมีการวิเคราะหและพิจารณาโดยคํานึงถึงความเปนจริง เหตุผล และตองมีความเปนธรรมทั้ง

ในสวนของผูรับบริการและบุคลากรท่ีใหบริการ ปญหาและขอเสนอจะชวยใหคุณภาพของบริการดีข้ึนจะไดรับการ
แกไขหรือพัฒนาปรับปรุงและในประเด็นของปญหาที่มีความสําคัญอาจมีการนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตวิทยาลัยดวย 

 แนวทางในการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ 
 พัฒนาคุณภาพของบริการใหดีข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีจากทุกฝาย เพื่อการใหบริการนิสิตเปนไปใน
รูปแบบเดียวกันและมีคุณภาพของบริการท่ีดีเปนที่ยอมรับจากผูใชบริการ 

1. การใหบริการดานการเตรียมความพรอมในการสอบภาษาตางประเทศโดยผูเชี่ยวชาญภาษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย 

2.  การจัดฝกอบรมการเขียนบทความวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

  แนวทางการดําเนินการอํานวยความสะดวก 
 บัณฑิตวิทยาลัยมีความตองการในการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการของโครงการตางๆ ตลอดจน
การใหบริการคณาจารยและนิสิต จนมีการเปดเผยขอมูลขาวสารผานชองทางตางๆ โดยมีการกําหนดรูปแบบการ
อํานวยความสะดวก ดังนี้ 

บัณฑิตวิทยาลัยไดพัฒนาปรับปรุงบริการตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกดังนี้ เชน 
1.  ระบบตรวจสอบสถานะคํารอง (WRTS) นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะคํารองของตนเองได 
2.  การปรับภูมิทัศนบริเวณโถงชั้นลางและสิ่งอํานวยความสะดวกในการใหบริการเชน ระบบ internet 

kiosk ตูน้ําดื่ม หนังสือพิมพ 4 ฉบับ เปนตน 
3.  การรับประกันความพึงพอใจในบัตรนิสิต  หากรูปถายหรือสีของบัตรมีความผิดเพี้ยนไมเปนที่พอใจ

ของนิสิตก็จะปรับเปลี่ยนใหใหมทันทีในวันที่ทําบัตรประจําตัวนิสิต 
4.  การจัดทําบัตรนิสิตใหกับวิทยาเขตแบบบริการถึงท่ีใหกับโครงการบัณฑิตศึกษาในวิทยาเขตตางๆ 
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แนวทางการดําเนินการสงเสริมการปฏิบัติงานของผูบริหารและการเรียนรู 
 บัณฑิตวิทยาลัยพยายามดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหดียิ่งข้ึน มีการพัฒนา
ปรับปรุงท้ังในสวนของบุคลากรและการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในการดําเนินการ 

1.   มีการประชุม สัมมนา เพื่อใหบุคลากรไดนําเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง 

2.    มีการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางหนวยงานเปนประจํา 
3.    มีการประชาสัมพันธผานจอภาพหนาลิฟตเพื่อนําเสนอขาวสาร กิจกรรมตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับบุคลากร

และบัณฑิตวิทยาลัย  อีกทั้งยังเปนการสรางสัมพันธท่ีดี  
4.    พัฒนาระบบ FAQ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดเรียนรูจากปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนและปองกันไมใหเกิด

ปญหาที่ซ้ําเดิมอีก เพื่อลดการรองเรียนจากผูรับบริการท้ังในสวนของโครงการ คณาจารยและนิสิต 
 

 

ระบบศูนยกลางความรูสําหรับใหบริการตอบคําถาม 
(FAQ) 

 

 ผลการประเมินการดําเนินการ 
1. งานบริการสําเร็จตามเวลาที่กําหนด 100% 
2.  ความพึงพอใจของนิสิตท่ีมีตอการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัยอยูในระดับ ดีมาก (>87%) ตั้งแตป 

48-51 
3. จํานวนปญหารองเรยีนจากการใหบริการลดลง 

  แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 การพัฒนาระบบและรูปแบบการทํางานเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีคุณภาพโดยขึ้นกับความสามารถเฉพาะตัวลดนอยลง การเตรียมความพรอมในสวนของ
บุคลากรในการนํามาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลที่มีความเหมาะสมมาใชเปนเครื่องมือในการดําเนิน
กิจกรรมของบัณฑิตวิทยาลัยตอไป 
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การรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ : การออกใบสําคัญทางการศึกษา 
สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
แนวปฏิบัติของการออกใบสําคัญทางการศึกษา สํานักทะเบียนและประมวลผล 

สํานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานที่ใหบริการดานการออกเอกสาร
สําคัญทางการศึกษาแกนิสิต โดยมุงเนนความถูกตอง แมนยําของขอมูล และความรวดเร็วในการดําเนินการ การ
ใหบริการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาแกนิสิต เดิมนั้น ระยะเวลาในการดําเนินการแตละข้ันตอนยังไมกระชับ
เทาท่ีควร และระบบฐานขอมูลยังไมสมบูรณ ทําใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติงาน สงผลใหนิสิต และผูใชบริการ
ไมไดรับความสะดวก สํานักทะเบียนและประมวลผลจึงหาแนวทางในการปรับปรุงแกไข และพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ และหาแนวทางลดระยะเวลาการใหบริการ โดยรวมกันสรุปปญหา และแนวทางแกไข 
รวมท้ังดําเนินการประสานงานกับสํานักบริการคอมพิวเตอรในการปรับปรุงแกไขฐานขอมูลใหมีความถูกตอง
สมบูรณ เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบดวยและการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

จากสถิติจํานวนนิสิตในระยะเวลา 5 ป ท่ีผานมา พบวา จํานวนนิสิตมีอัตราเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง และสถิติ
การขอเอกสารสําคัญทางการศึกษาก็เพิ่มข้ึนดวยเชนกัน ดวยเหตุนี้สํานักทะเบียนและประมวลผล จึงมุงปรับปรุง 
และพัฒนากระบวนการใหบริการ เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกนิสิตและผูใชบริการ 
สนองตอนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยการลดขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  

ลักษณะการปฏิบัติงาน เดิม 
ข้ันตอนการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา (Transcript สําหรับบัณฑิต และ ใบรับรองฐานะการศึกษา) 

เดิม มี   4  ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ  4  วันทําการ ดังนี้ 
1. เจาหนาท่ีรับคํารองและรับชําระเงินคาธรรมเนียม บันทึกขอมูลลงแบบฟอรม และแยกคํารองสง

ผูรับผิดชอบ  ระยะเวลา 1 วันทําการ 
2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / จัดพิมพ / ติดรูป / ตรวจทานความถูกตองของเอกสาร ระยะเวลา 1 

วันทําการ 
3. เสนอนายทะเบียนลงนาม  ระยะเวลา 1 วันทําการ 
4. ประทับตราสถาบัน และคัดแยกเอกสารที่ไดรับการลงนามเรียบรอยแลวไวสําหรับใหผูท่ีมาติดตอ

ขอรับเอกสาร โดยคัดแยกตามคณะ สาขาวิชาเอก และชั้นป  ระยะเวลา 1 วันทําการ 
                                                          
 
 

 
 
 

สรุป  จํานวน 4 ข้ันตอน รวมระยะเวลา  4 วันทําการ 

- รับคํารองและรับชําระเงิน
คาธรรมเนียม 

- บันทึกขอมูลลงแบบฟอรม 
- แยกคํารองสงผูรบัผิดชอบ 

-  

- ตรวจสอบความถูกตอง
ของขอมูล / จัดพิมพ / 
ติดรูป / ตรวจทาน
ความถูกตองของอกสาร 

-  

เสนอ   
นายทะเบียน
ลงนาม 

-  

- ประทับตราสถาบันและ
คัดแยกเอกสารทีไ่ดรับ
การลงนามเรียบรอยแลว
ไวสําหรับใหผูท่ีมา
ติดตอขอรับเอกสาร 
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ลักษณะการปฏิบัติงาน ปรับปรุงใหม 
ข้ันตอนการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา (Transcript สําหรับบัณฑิต และ ใบรับรองฐานะการศึกษา) 

ปรับปรุงใหม มี   3  ข้ันตอน และระยะเวลาดําเนินการ  2  วันทําการ ดังนี้ 
1. เจาหนาท่ีรับคํารองและรับชําระเงินคาธรรมเนียม บันทึกขอมูลลงแบบฟอรม และแยกคํารองสง

ผูรับผิดชอบ    ระยะเวลา 1/2 วันทําการ 
2. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล / จัดพิมพ / ติดรูป / ตรวจทานความถูกตองของเอกสาร / เสนอนาย

ทะเบียนลงนาม   ระยะเวลา 1 วันทําการ 
3. ประทับตราสถาบัน และคัดแยกเอกสารที่ไดรับการลงนามเรียบรอยแลวไวสําหรับใหผูท่ีมาติดตอ

ขอรับเอกสาร โดยคัดแยกตามคณะ สาขาวิชาเอก และชั้นป   ระยะเวลา 1/2 วันทําการ 
 

                                                           
 
 
 
 
 

 
สรุป  จํานวน 3 ข้ันตอน รวมระยะเวลา  2 วันทําการ 

 
แนวทางการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา 
1.  เพิ่มรอบเวลาในการรวบรวมคํารองของนิสิตสงใหกับเจาหนาท่ีทะเบียนแตละคณะ เพื่อดําเนินการ ซึ่ง

เดิมเจาหนาท่ีรับคํารองจะรวบรวมสงใหเจาหนาท่ีในชวงเวลาประมาณ 16:00 น. โดยเพิ่มเปน     2 ชวงเวลา ไดแก 
12:00 น. และ 16:00 น. หรือในกรณีเรงดวน เจาหนาท่ีรับคํารองจะบันทึกขอมูลลงแบบฟอรม และนําสงเจาหนาท่ี
ทะเบียนทันที ทําใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ทันตอความตองการของนิสิตและผูใชบริการ 

2.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลใหมีความถูกตอง  สามารถใชงานไดครอบคลุม  และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยประสานกับสํานักบริการคอมพิวเตอร 

3.  ปรับปรุงการใชตราประทับชื่อ และตําแหนงของนายทะเบียน รวมท้ังวันที่ท่ีออกเอกสาร จากการ
ประทับตราโดยใชน้ําหมึก เปนโปรแกรมอัตโนมัติ เพื่อลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน และทําใหเอกสารมีความ
สะอาดเรียบรอยยิ่งข้ึน 

4.  นําระบบ 5 ส มาใชในการจัดเก็บ และคัดแยกเอกสาร ใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกตอการคนหา 
สํานักทะเบียนและประมวลผล ใชวิธีการอํานวยความสะดวกแกนิสิตและผูใชบริการท่ีรวดเร็วไมยุงยาก

ซับซอน ดังนี้ 
1.  จัดเจาหนาท่ีใหบริการรับคํารองขอเอกสาร ตลอดเวลาราชการ โดยไมมีการพักเที่ยง ทําใหสามารถ

ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง และอํานวยความสะดวกแกผูใชบริการยิ่งข้ึน 

- รับคํารองและรับชําระเงิน
คาธรรมเนียม 

- บันทึกขอมูลลงแบบฟอรม 

- แยกคํารองสงผูรับผิดชอบ 

-  

- ตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล / จัดพิมพ / ติดรูป / 
ตรวจทานความ ถูกตองของ
เอกสาร 

- เสนอนายทะเบียนลงนาม 

- ประทับตราสถาบันและคัด
แยกเอกสารที่ไดรับการลง
นามเรียบรอยแลวไวสําหรับ
ใหผูที่มาติดตอขอรับเอกสาร 

-  
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2.  จัดทํา Flow Chart ข้ันตอนการติดตอขอรับบริการตาง ๆ บริเวณเคานเตอรรับบริการ เพื่อใหนิสิตและ
ผูใชบริการ ไดทราบขั้นตอนเบื้องตน และจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ไดอยางครบถวน 

3.  ฝายอาคารสถานที่ จัดหาเกาอี้ใหเพียงพอตอนิสิตและผูใชบริการ 
4.  เพื่อใหการบริการมีประสิทธิภาพ และสรางความพึงพอใจแกนิสิตและผูใชบริการ สํานักทะเบียนจึงมี

การจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูและปลูกจิตสํานึกที่ดีในการใหบริการ (Service Mind)  และมีการประชุมเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแกไขการดําเนินงานรวมกันอยางสม่ําเสมอ 

5.  ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตและผูใชบริการโดยใชแบบสอบถาม  รวมท้ังสํารวจความตองการ
จากการสอบถามโดยตรง  จากตูรับความคิดเห็น  และผานระบบเครือขาย เพื่อนําผลท่ีไดมาใชเปนแนวทางปรับปรุง
การปฏิบัติงาน และการใหบริการตอไป 

ผลที่ไดรับจากการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ: การออกใบสําคัญทางการศึกษา 
จากการลดระยะเวลาการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา จากเดิมท่ีใชเวลา 4 วันทําการ เปน 2 วันทําการ 

ทําใหนิสิตและผูใชบริการไดรับความสะดวก และมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.49 และทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีของหนวยงาน โดยหนวยงานมี
กระบวนการ มีการตั้งเปาหมายในการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการในทุกสวนงาน ทําใหขอมูลทางการศึกษามี
ความถูกตองแมนยําและมีความรวดเร็วในการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษาของนิสิต รวมท้ังสามารถตอบสนอง
ความตองการของนิสิตและผูใชบริการ ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและสามารถตอบสนอง 
พันธกิจของหนวยงานได ดังคติพจนท่ีวา “ บริการดี รวดเร็ว ถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และรวมรับผิดชอบ ” 

เปาหมายการดาํเนินงานในอนาคต 
ผลจากการลดระยะเวลาการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา จาก 4 วันทําการ เปน 2 วันทําการ ทําใหนิสิต

และผูใชบริการไดรับความสะดวก และมีความพึงพอใจตอการใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผลมาก
ยิ่งข้ึน  และทําใหเกิดภาพลักษณท่ีดีของหนวยงาน ท่ีมุงเนนคุณภาพการใหบริการ และใหความสําคัญตอนิสิตและ
ผูใชบริการอยางทั่วถึง  สํานักทะเบียนฯ จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยการตั้งเปาหมายการลด
ระยะเวลาการออกเอกสารฯ จาก 2 วันทําการ ใหเหลือเพียง 1 วันทําการ ในอนาคต รวมท้ังมีการตั้งเปาหมายในการ
ปรับปรุง และพัฒนาการใหบริการในทุกสวนงาน ใหสามารถตอบสนองความตองการของนิสิตและผูใชบริการ ได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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ลดปญหางานบริการเตรียมเอกสารฉีดยาเขาขอ 
 สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

แนวปฏิบัติของการลดปญหางานบริการเตรียมเอกสารฉดียาเขาขอ สถานพยาบาล 
ในการปรับปรุงงานการบริการวิชาชีพของฝายการพยาบาล มีการพิจารณาถึงลักษณะของการวางแผน

ปฏิบัติราชการของสถานพยาบาลประกอบดวย  ซึ่งใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กลยุทธท่ี 3.3 เรื่องการวิเคราะห
ระบบงานหรือกระบวนงานไดถูกกําหนดเปนแผนในระดับปฏิบัติการ (เปนกิจกรรมรองรับดัชนี 3.6 ของระบบ
ประกันคุณภาพ )  ซึ่งในแตละฝายตองนํามาดําเนินการ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร ดังนั้นการปรับปรุง
การบริการคลินิกโรคกระดูกและขอจึงถูกนําข้ึนมาพิจารณา ประกอบกับเปนงานซึ่งใหบริการเพื่อตอบสนองตอ
ความเจ็บปวย ท่ีเกิดข้ึนตอบุคลากร และผูมารับบริการท่ัวไปเปนจํานวนมาก แตเนื่องจากการบริการท่ีอยูในชวง
นอกเวลาราชการ ปริมาณบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีจํานวนจํากัด ท้ังยังเปนกระบวนงานที่มีความซับซอนมาก ซึ่ง
กอใหเกิดปญหาขึ้นอยูตลอดเวลา ถาการบริหารจัดการในระบบงานไมดีพอ ยอมสงผลทําใหเกิดความลาชา และ
ภาระงานที่กระจายตัวอยางไมเหมาะสม ก็อาจสงผลใหเกิดการสะดุดของงาน และสามารถเชื่อมโยงปญหาตางๆ
ไปสูฝายอื่นๆไดอีก 
 ดังนั้นเพื่อใหการบริการคลินิกโรคกระดูกและขอ สามารถใหบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ทางฝายการพยาบาลจึงไดดําเนินการคนหาปญหาที่เกิดข้ึน เพื่อนํามาวิเคราะหหาสาเหตุ และวาง
มาตรฐานแกไขปญหาวิธีการทํางานตอไป  
 
วิเคราะหสาเหตุของปญหางานบริการเตรียมเอกสารฉดียาเขาขอ 
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กราฟเสนแสดงจํานวนปญหาของงานบริการเตรียมเอกสารฉีดยาเขาขอ

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

3/
07

/2
55

1

7/
07

/2
55

1

10
/0

7/
25

51

14
/0

7/
25

51

21
/0

7/
25

51

24
/0

7/
25

51

28
/0

7/
25

51

31
/0

7/
25

51

4/
08

/2
55

1

7/
08

/2
55

1

11
/0

8/
25

51

14
/0

8/
25

51

18
/0

8/
25

51

21
/0

8/
25

51

25
/0

8/
25

51

28
/0

8/
25

51

1/
09

/2
55

1

4/
09

/2
55

1

8/
09

/2
55

1

11
/0

9/
25

51

15
/0

9/
25

51

18
/0

9/
25

51

22
/0

9/
25

51

25
/0

9/
25

51

29
/0

9/
25

51

วันท่ีประเมิน

จ
ําน
วน
ป
ญ
ห
า(
ค
รั้ง

)

จํานวนปญหา

ลักษณะการปฏิบัติงานเดิม 
ผูปวยท่ีมีนัดหมายใหเขารับการรักษาดวยวิธีฉีดยาเขาขอ จะตองเขาระบบจัดคิวเขาตรวจรวมกับผูปวยท่ีมา

ตรวจรักษาทุกคน ทําใหตองใชเวลาในการรอคอยนาน กอนจะไดเขาสูระบบการฉีดยาเขาขอซึ่งตองผานขั้นตอน
ซับซอนถึง 21 ข้ันตอน 
 
 
 
 
           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงานเดิม 
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O D
1.รับบตัรนัดฉดียา และจาย
บตัรคิว

1.1รับบตัรนัดฉดียา                                                            
1.2จายบตัรคิวรอฉดียา GN1

O D
2.คนหา/จดัทาํ,สงเอกสาร 2.1คนหา/จดัทาํทะเบยีนผูปวย                                                 

2.2สงเอกสารหองฉดียา (กรณีผูปวยซือ้ยาไวแลว)                        
2.3สงเอกสารหนาหองตรวจ (กรณีผูปวยยังไมไดซือ้ยา) จนท.

O D
3.ตรวจสอบ,จดัคิวผูปวยเขา
หองแพทย

3.1จดัลําดับคิวผูซอืยาฉดีเขาพบแพทย                                      
3.2สงเอกสารไปหองนัดตรวจ GN3/PN1

O D 4.ผูปวยรอ 4.1รอรับเอกสารจากหองนัดตรวจ

O D

5.ตรวจสอบ,บนัทกึคาใชจาย 5.1ตรวจสอบและบนัทกึคาใชจายลงในใบยา                              
5.2กรณีฉดียาครั้งแรกตองทาํบตัรนัดฉดียาคร้ังตอไป                   
5.3คืนใบยาใหผูปวยเพื่อสงหองยา GN1

O D
6.ผูปวยรอ 6.1รอรับยาจากหองยา                                                          

6.2ผูปวยสงใบยาและยาฉดีทีห่องยา

O D
7.ตรวจสอบเอกสารและยาฉดี 7.1ตรวจสอบเอกสารและยาฉดี                                               

7.2บนัทกึคาใชจายลงในใบยา(กรณีผูปวยซือ้ยาไวแลว) GN2
O D 8.ผูปวยรอ 8.1รอเรียกฉดียา

O D
9.สงเอกสารพรอมผูปวยเขา
รับการฉดียา

9.1จดัคิวเขาฉดียา                                                                
9.2สงเอกสารพรอมผูปวยเขารับการฉดียา                                
9.3คืนใบยาและบตัรนัดหลังฉดียาเสร็จแลว GN2

O D
10.ผูปวยรอ 10.1รอรับใบยาและบตัรนัดหลังฉดียาเสร็จแลว                           

10.2ผูปวยสงใบยาทีห่องการเงิน
10 กระบวนงาน 21ขัน้ตอน

ผูปฏิบติังาน

รวม

GN1=พยาบาลวชิาชพี        
       จาํนวน 1 คนประจาํ      
      หองนัดตรวจ                 

                                
GN2=พยาบาลวชิาชพี        
     จาํนวน   1 คน           
ประจาํหองฉดียา                

                                   
GN3/PN1=พยาบาล/ผูชวย  
       พยาบาล จาํนวน   1   
คนประจาํหนาหองตรวจ        
                                       
จนท.= เจาหนาทีป่ระจาํหอง

ทะเบยีนผูปวย

สํารวจสภาพปจจุบัน งานบริการเตรียมเอกสารฉีดยาเขาขอ
(กอนการแกไข)

การปฏิบติังานผูปวยนอก ฝายการพยาบาลเปดใหบริการโรคกระดูกและขอ ทกุวนัจนัทร และพฤหัสฯ เริ่มต้ังแตเวลา 16.00 -20.00 น. การดําเนินงานใหบริการงานเตรียม
เอกสารฉดียาเขาขอ มีลักษณะ แสดงใหเห็นดังตอไปนี้

ความหมาย

ระบบการไหลของงาน 
(Flow Diagram)

กระบวนงาน รายละเอียดของกระบวนงาน
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ลักษณะการปฏิบัติงานใหม 
 ผูปวยท่ีมีการนัดหมายใหเขารับการรักษาดวยวิธีฉีดยาเขาขอ ใหเขาสูระบบการฉีดยาเขาขอไดเลย โดยไม
ตองเขาระบบจัดคิวเขาตรวจรวมกับผูปวยท่ีมาตรวจรักษา ทําใหข้ันตอนในการฉีดยาเขาขอลดลงเหลือ 14 ข้ันตอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังการปฏิบัติงานใหม 
 

Concept การแกไขการยนระยะเวลาการสงมอบบริการ 
 
ระบบการไหลของงานเดมิ (10 กระบวนงาน 21 ขั้นตอน) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ท
ําง
าน

ข
น
ส
ง

ต
รว
จส
อบ

รอ
ค
อย

O D

1.รับบัตรนัดฉดียา และจายบัตรคิว 1.1รับบัตรนัดฉดียา                                                                                 
1.2จายบัตรคิวรอฉดียา                                                                             
1.3บันทึกคาใชจายและคืนใบยาใหผูปวยเพ่ือสงหองยา(กรณีผูปวยซ้ือยาไวแลว)

GN2,จนท

O D

2.คนหา/จัดทํา,สงเอกสาร 2.1คนหา/จัดทําทะเบียนผูปวย                                                                  
2.2สงเอกสารหองฉดียา (กรณีผูปวยซ้ือยาไวแลว)                                              
2.3สงเอกสารหนาหองตรวจใหแพทยส่ังยาฉดีไดทันทีโดยไมตองพบแพทย (กรณี
ผูปวยยังไมไดซ้ือยา)และสงหองนัดหมายตอไป

จนท.

O D

3.ตรวจสอบ,บันทึกคาใชจายท่ีหองนัดหมาย 3.1ตรวจสอบและบันทึกคาใชจายลงในใบยา                                                  
3.2กรณีฉดียาครั้งแรกตองทําบัตรนัดฉดียาครั้งตอไป                                        
3.3คืนใบยาใหผูปวยเพื่อสงหองยา

GN1

O D
4.ผูปวยรอ 4.1รอรับยาจากหองยา                                                                          

4.2ผูปวยสงใบยาและยาฉดีท่ีหองยา

O D
5.ตรวจสอบเอกสาร และยาฉดีท่ีหองฉดียา 5.1ตรวจสอบเอกสารและยาฉดี                                                                   

5.2จัดคิวเขาฉดียา GN2
O D 6.ผูปวยรอ 6.1รอเรียกฉดียา

O D
7.สงเอกสารพรอมผูปวยเขารับการฉดียา 7.1สงเอกสารพรอมผูปวยเขารับการฉดียาและคืนบัตรนัดฉดียาทันที

GN2
7 กระบวนงาน 14ข้ันตอน

หลังจากมีการใชมาตรการแกไขปญหาและวางแนวทางการปฏิบัติงานในการใหบริการคลินิกกระดูกและขอซึง่ผลของการปรับปรุงแกไขงานสามารถบรรลุไดตามเปาหมายท่ีวางไว

ดังนั้นจึงไดมีการนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ใชในการปรับปรุงงานมาจัดทําใหระบบงานการบริการมีความเปนมาตรฐานเพือ่ใหผูปฏิบัติงานสามารถใชในการปฏิบัติงานตอไปเร่ิมใช

ตั้งแตวนัที่1มีนาคม2552ตามรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน การบริการงานเตรียมเอกสารฉีดยาเขาขอ

รวม

ระบบการไหลของงาน 

กระบวนงาน รายละเอียดของกระบวนงาน ผูปฏิบัติงาน

ระบบการใหบริการคลินิกโรคกระดูกและขอหลังการปรับปรุงงานแลว

รอตรวจ พบแพทย 

รอรับเอกสาร 

รับบัตร รอเอกสาร หองยา รอรับยา หองฉีดยา 

การเงิน รอฉีดยา 
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ระบบการไหลของงานเดมิ (7 กระบวนงาน 14 ขั้นตอน) 
 
 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการดําเนินการลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
 ใชหลักการ      5W1H     และ    ECRS   ในการปรับปรุงงาน 

What Why Where When How Who 

แกปญหาอะไร แกปญหาทําไม แกท่ีไหน แกเมื่อไร แกปญหา

อยางไร 

ใครแกไข 

ECRS หมายถึง 
E = Eliminate (ตัดข้ันตอนที่ไมจําเปนออก)  C = Combine (จัดเรียงลําดับใหม)  
R = Rearrange (ทําใหงายข้ึน)   S = Simplify (รวมข้ันตอนที่สามารถทําพรอมกันได)   
แนวทางการทํางาน ดังนี้ 
1.  ลดความซับซอนของระบบการทํางาน 
2.  ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนจุดการทํางาน 
3.  เพิ่มการกระจายงาน 
วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 
1.  ลดความซับซอนของระบบการทํางาน โดยการปรับระบบการไหลของงานใหลดลง 
2.  ลดเวลาการรอคอย และ ลดความสับสนในการรับบริการ 
3.  ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนจุดการทํางาน  ซึ่งเดิมตองเคลือ่นยายไป-มา ระหวางหองฉีดยา 2 หอง 

กําหนดใหใชเพียง 1 หอง และปรับการบริหารจัดการ การนาํผูรับบริการฉีดยาเขาขอ ใหมีความตอเนื่องในการ
จัดการ 

4.  เพิ่มการกระจายงาน  โดยแบงงานใหชวยจัดเอกสารฉีดยาเขาขอ ตามความเหมาะสมตามจุดบริการ 
แนวทางการดําเนินการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และการบริการ 

 1.  ยินดีรับฟงปญหาจากผูปวยทุกคน 
 2.  จัดระบบการใหบริการท่ีเทาเทียมกัน ท้ังบุคคลภายใน และภายนอก 

รับบัตร รอเอกสาร หองยา รอรับยา หองฉีดยา การเงิน 

รอฉีดยา 
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โดยแนวทางการรับฟง ความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ จะใชวิธีการพูดคุยสอบถาม
ความรูสึกขณะใหบริการ  และ ใชแบบสอบถาม เชนเดียวกันกับวิธีการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูรับบริการ จะใช
การพูดคุย  ทักทาย  สอบถามอาการ  สอบถามปญหาพรอมท่ีจะชวยเหลือ 

แนวทางการดําเนินการอํานวยความสะดวก 
 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูท่ีมีปญหาในการเคลื่อนไหว หรอืการเดินของผูปวยโรคกระดูกและขอ 
โดยการกําหนดรูปแบบการอํานวยความสะดวก ดังนี ้

1.  จัดหารถเข็นนั่ง 
2.  จัดใหใชหองน้ําภายในตัวอาคาร เพื่ออํานวยความสะดวก 
แนวทางการดําเนินการสงเสรมิการปฏิบัติงานของผูบริหารและการเรียนรู 

 ผูบริหารรวมสาํรวจปญหา เขาประชุมรวมกัน และใหขอเสนอแนะ ในสวนของการสงเสรมิการกระจาย
ความรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณจะเปนการประชุมฝายท่ีเกี่ยวของทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงานใหม ของ
คลินิกโรคกระดูกและขอ 
 ผลการดําเนินการลดปญหางานบริการเตรียมเอกสารฉดียาเขาขอ 

1. การไหลของกระบวนการทํางานมีความตอเนื่อง  
2. สามารถลดระยะเวลาในการทํางาน รวดเรว็ ไมซับซอน 
3. ลดจํานวนการรอคอยในขั้นตอนตางๆ 

 

กราฟเสนแสดงจํานวนปญหา (หลังการแกไข)
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เปรียบเทียบจํานวนปญหาและคาเฉลี่ยกอนและหลัง
การแกไขงานบริการเตรียมเอกสารฉีดยาเขาขอ
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การรับ-จายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผานสํานักงานบริการวิชาการ 

สํานักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ความเปนมา/หลักการและเหตุผลในการปฏิบัติที่ดี  
การดําเนินงานโครงการพัฒนาวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในแตละปมีจํานวนมาก ซึ่งจากการ

ดําเนินงานที่ผานมาไดมีการวิเคราะหข้ันตอนการรับ - จายเงินโครงการพัฒนาวิชาการแบบเดิม พบวามีข้ันตอนการ
ดําเนินงานลาชา และการอํานวยความสะดวกใหแกหัวหนาโครงการนอย เนื่องจากมีข้ันตอนการดําเนินงานหลาย
ข้ันตอน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายลดขั้นตอนการดําเนินงาน และไดจัดสรรเงินรายไดมาใชในการทดรอง
จายโครงการพัฒนาวิชาการ รวมท้ังกระจายอํานาจการเบิกจายเงินตั้งแตการตรวจสอบเอกสารจนถึงการอนุมัติจาย  
นําไปสูการปรับปรุงข้ันตอนการบริการรับ-จายเงินโครงการพัฒนาวิชาการผานสํานักงานบริการวิชาการในปจจุบัน
โดยมีมาตรฐานคุณภาพการใหบริการ ตามวัตถุประสงค และขอตกลงการใชการบริการ ดังนี้ 

วัตถุประสงค 
 เปนอีกชองทางหนึ่งในการเบิกจายเงินใหกับหัวหนาโครงการพัฒนาวิชาการ 
 ปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ใหเปน one-stop service 
 ลดระยะเวลาการเบิกจายเงินโครงการพัฒนาวชิาการ 
 เพิ่มความครบถวนของขอมูลในระบบฐานขอมูลพัฒนาวิชาการ 
 สามารถโอนเงนิคาอํานวยการสวนกลางใหกบัมหาวิทยาลัยไดเร็วข้ึน 
 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการปฏิบัติงาน 

ขอตกลงการใชบริการ 
 หัวหนาโครงการตองกรอกขอมูลโครงการเรียบรอยแลวในระบบฐานขอมูลพัฒนาวิชาการ 
 ฝากเงินโครงการพัฒนาวิชาการที่บัญชี 214 
 ใชใบเสร็จรับเงินที่ออกโดยสํานักงานบริการวชิาการ 
 ทําเรื่องนําสงเงนิ, เบิกจายเงิน  และโอนจัดสรรเงินคาอํานวยการ มก. ในคราวเดียวกัน 
การจัดทําการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

         ความเพียงพอของเงิน        การบริหารงานบุคคล            รายงานและงบกระทบยอด 

 เบิกจายเงินใหเมื่อโครงการนําเงิน
ร า ย ไ ด ฝ า ก เ ข า บั ญ ชี ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ แลว 

 จัดทําทะเบียนคุมเงินทดรองจาย
พัฒนาวิชาการ 

 ติดตามสถานการเบิกจายและเงิน
คงเหลือประจําวัน 

 แ ย ก เ จ า ห น า ท่ี ก า ร เ งิ น แ ล ะ
เจาหนาท่ีบัญชีเปนคนละคนกัน 

 

 จัดทํางบการเงินโดยบันทึกบัญชี
แยกประเภทเจาหนี้ แยกเปนราย
โครงการ 

 จัดทํางบกระทบยอดเงินทดรอง
จายพัฒนาวิชาการ 
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ขั้นตอนการดําเนินงานเดิมใชเวลาการดําเนินงาน 22 วันทําการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานปรับปรุงใหม.ใชเวลาการดําเนินงาน  5 – 7 วันทาํการ

 
คณะ/สํานัก/สถาบัน 

กองคลัง 

หัวหนาโครงการ 

ออกใบเสร็จรับเงิน 

นําฝากกองคลัง 

ทําใบเบิกถอน 

โอนเงินเขาบัญชี จายเช็คใหหัวหนา

3 วัน 

14 วัน 

3 วัน 

รวม 22 รวม 22 

  ประเด็นปญหา 
 ระยะเวลาที่หัวหนาโครงการไดรับเช็คคอนขางนาน  

เนื่องจากรวมขั้นตอน+เวลาการดําเนินงานดานการเงินเขาไวดวย 
แนวทางการปรับปรุง 

 ตัดงานที่เปน  Back office ออกจากขั้นตอนการใหบริการ
ลูกคา (หัวหนาโครงการ) 
ใชเงินยืมทดรองจายเปนทนหมนเวียน ใชเงินยืมทดรองจายเปนทุนหมุนเวียน 
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แนวคิด/แนวทางการดําเนินงาน 
1. ศึกษาแนวทางเดิมท่ีเคยปฏิบัติ เพื่อหาชองทางในการลดขั้นตอน  ซึ่งพบวาตองตัดข้ันตอนที่เปน Back 

office Operation ออกไปจากขั้นตอนการใหบริการ  รวมท้ังกระจายอํานาจการดําเนินงานบางสวนของกองคลังมา
ไวท่ีสํานักงานบริการวิชาการ เชน การตรวจสอบเอกสารการเบิกจาย  การอนุมัติจาย  และการจายเช็ค  

2. จัดทําแผนผังการเดินของเอกสาร เพื่อใหเกิดความเขาใจที่งายข้ึน 
3. ออกแบบรูปแบบเอกสารที่ใชในแตละขั้นตอน ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของสํานักงาน

บริการวิชาการ 
4. วิเคราะหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
5. เสนอทานอธิการบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการและขั้นตอนการดําเนินการ พรอมท้ังวงเงนิทดรอง

จายโครงการพฒันาวิชาการ  แลวขออนุมัติยืมเงินทดรองจายจากกองคลัง  
6. ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรในมหาวทิยาลัยทราบ ผานทางสื่อตาง ๆ ท้ังการแจงเวียนและจัด

ฝกอบรมชี้แจง รวมถงึการตอบปญหาทางโทรศัพท  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
จากการปรับปรุงข้ันตอนการทํางาน สามารถลดระยะเวลาการใหบริการรับจายเงิน จากเดิมเฉลี่ย 22 วัน 

เหลือ 5-7 วัน ข้ึนอยูกับวงเงินที่ขออนุมัติเบิกจาย ซึ่งหากวงเงินไมเกิน 2 ลานบาท อยูในอํานาจของทานรอง
อธิการบดีฝายบริการวิชาการ  แตถาเกินกวา 2 ลานบาท อยูในอํานาจของทานอธิการบดี เปนผูอนุมัติ 

1. หัวหนาโครงการขอรับใบเสร็จรับเงินที่สํานักงานบริการวิชาการ 
2. หัวหนาโครงการทําเรื่องขอนาํสงเงินโครงการ ขอเบิกจายเงิน และขอโอนจัดสรรเงินคาอํานวยการ มา

ท่ีสํานักงานบริการวิชาการ พรอมกันทั้ง 3 ฉบับ 
3. เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของเอกสารตามระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการและความครบถวน

ของขอมูลโครงการในระบบฐานขอมูลบริการวิชาการ http://kuservice.ku.ac.th/kuservice/webapp/home/index.php 
4. เจาหนาท่ีการเงินสํานักงานบริการวิชาการ ดําเนินการดังนี ้

4.1 นําฝากเงินโครงการไปยังกองคลังในบัญชี 214  พรอมบันทึกขอมูลในระบบบัญชีสามมิติ 
4.2 ดําเนินการขออนุมัติใบสําคัญจายสวนคาใชจายโครงการ และจัดเตรียมเช็คเสนอผูมีอํานาจลง

นามสั่งจาย 
4.3 ดําเนินการขออนุมัติจัดสรรเงนิคาอํานวยการ แลวสงไปยังกองคลัง 
4.4 เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติจายแลว  ดําเนินการจายเช็คหรือโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากตามที่แจงไวใน

เรื่องขอเบิกจายเงิน พรอมท้ังอีเมลแจงหัวหนาโครงการดวยทุกครั้ง  
4.5 ลงรายการจายเงินในทะเบียนคุมเงินทดรองจายพัฒนาวิชาการ 
4.6 ควบคุมใบเสร็จรับเงินและทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน 
4.7 Scan เอกสารทั้งหมดเก็บเขาไฟลแฟมเจาหนี้เปนรายโครงการ 
4.8 สงเอกสารทั้งหมดตอไปใหเจาหนาท่ีบัญชี 
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5. เจาหนาท่ีบัญชีสํานักงานบริการวิชาการ  ดําเนินการดังนี ้
5.1 บันทึกบัญชีรายการรับเงิน/เบกิจาย/โอนจัดสรรเงิน  แยกเปนรายโครงการ 
5.2 ดําเนินการเบิกจายเงินจากกองคลัง โดยรวบรวมใบสําคัญจายท่ีจายใหหัวหนาโครงการแตละ

โครงการแลวทําสรุปเปนบันทึกขอความขอใหโอนเงินคืนเขาบัญชีเงินทดรองจายโครงการพัฒนาวิชาการ 
5.3 ติดตามยอดคงเหลือในทะเบียนคุมเงินทดรองจายพัฒนาวิชาการใหมีเพียงพอแกประมาณการ

เบิกจาย 
5.4  สรุปยอดเงินคาอํานวยการบริการที่ไดรับจัดสรรจากโครงการพัฒนาวิชาการ (10%) 

ประจําเดือน พรอมท้ังทําเรื่องขอนําสงเงินใหกับมหาวิทยาลัย   
5.5 ทุกสิ้นเดือน จัดทํางบการเงิน  งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารบัญชีเงินทดรองจายพัฒนา

วิชาการ  และรายงานกระทบยอดบัญชีไปยังกองคลัง 

ผลลัพธของการดําเนินงานผลลัพธของการดําเนินงาน  

 
ป 2550 สํานักงานบริการวิชาการไดใหบริการรับฝากและเบิกจายเงิน โดยมีกองคลังเปนผูจายเช็คให

หัวหนาโครงการ ปรากฏวาไมมีผูมาใชบริการมากนัก เนื่องจากยังไมเปน one-stop service รวมท้ังมีระยะเวลาการ
ใหบริการประมาณ 18 วัน ซึ่งไมอยูในระดับที่นาพอใจ   

ป 2551 เริ่มใชเงินทดรองจายโครงการพัฒนาวิชาการ จํานวน 20 ลานบาท โดยสํานักงานเปนผูตรวจสอบ
และจายเช็ค จึงสามารถลดระยะเวลาการใหบริการเหลือ 3  - 5 วัน ซึ่งเร็วกวามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการที่
กําหนดไว 5 - 7 วัน และเปน one-stop service ปรากฏวามีจํานวนโครงการมาใชบริการมากขึ้น 249% จากปกอน โดย
มีจํานวนเงินนําฝากผานสํานักงานเพิ่มข้ึน 287% และมีเงินคาอํานวยการที่นําสงท้ังหมดเพิ่มข้ึนอีก 17% 

ป 2552 เพิ่มเงินยืมสําหรับเงินทดรองจายโครงการพัฒนาวิชาการเปน 30 ลานบาท เพื่อใหเพียงพอตอการ
ใหบริการ ซึ่งเมื่อเทียบกับป 2551 ในปนี้มีจํานวนโครงการมาใชบริการมากขึ้น 69% จํานวนเงินนําฝากผาน
สํานักงานเพิ่มข้ึน 45% และมีเงินคาอํานวยการที่นําสงท้ังหมดเพิ่มข้ึนอีก 34% สําหรับหนวยงานที่มีโครงการมาใช
บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คณะเศรษฐศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร  
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แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการอํานวยความสะดวก 
 สรางจุดติดตอเดียวระหวางสํานักงานบริการวิชาการกับหัวหนาโครงการ คือท่ีเจาหนาท่ีการเงิน  
 แจงหัวหนาโครงการทุกครั้งทันที เมื่อมีการจายเช็คหรือโอนเงินเขาบัญชี 
 ใชเว็บไซตของสํานักงานเปนศูนยกลางในการเขาถึงขอมูล เชน ขอตกลงการใชบริการ ข้ันตอนทํางาน 

ผลการดําเนินงาน และเปนแหลงดาวนโหลดเอกสารแบบฟอรมตางๆ 
 มีรูปแบบการใหบริการที่ยืดหยุน สามารถปรับใหเขากับความตองการของผูใชบริการใหมากที่สุด 

เชน  
- การใหบริการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารทุกแหงท่ีมีสาขาอยูในมหาวิทยาลัยฯ    
- การขยายงานที่เปน Back Office กรณีท่ีจํานวนเงินที่เบิกจายเกินวายอดเงินที่ยืมมาเปนเงินทดรอง 

ซึ่งจะตองประสานงานใหกองคลังเปนผูออกเช็คใหกับหัวหนาโครงการแทน 

รูปแบบการประเมินผลและความพึงพอใจการดําเนินงาน 
 แบบสํารวจความพึงพอใจและความตองการเพิ่มเติมของผูใชบริการ 
 การรับฟงการเสนอความคิดเห็นและความตองการของผูขอรับบริการทางโทรศัพท 
 ระบบสารสนเทศของสํานักงานบริการวิชาการ เชน สงเมลแจงขอมูลและการตอบกลับ กระดาน

สนทนา (Web board) 

การถายทอดการดําเนินงานสูแนวทางปฏิบัติ 
 มีการจัดการความรูภายในองคกร(KM) เพื่อใหมีผูสามารถปฏิบัติงานแทนกรณีเจาหนาท่ีไมอยูหรือลา

งาน เนื่องจากเปนงานที่มีระยะเวลาจํากัด  ไดแก โครงการฝากงานระหวางกัน (Buddy) และการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

 กําหนดไวเปนโครงการหนึง่ในแผนการปฏิบัติงานประจําป  ท่ีระบุเปาหมายและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน 

เปาหมายการดาํเนินงานในอนาคต 
  เพิ่มรูปแบบการใหบริการ  เพื่อใหการดําเนินงานของหัวหนาโครงการมีความสะดวกและคลองตัวมาก
ยิ่งข้ึน และถูกตองเปนไปตามระเบียบวาดวยการพัฒนาวิชาการ รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวของ ไดแก 

 บริการจัดทําเอกสารดานการเงินและบัญชีโครงการพัฒนาวิชาการ 
 บริการรายงานสถานะยอดเงินคงเหลือของแตละโครงการ 
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โครงการดึงศักยภาพบุคลากรในดานตางๆ 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ความเปนมา/หลักการและเหตุผลในการปฏิบัติที่ดี  
จากการวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ใน

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน และองคประกอบที่ 4   การวิจัย ซึ่งจุดออนของทั้งสององคประกอบนั้นมาจาก
จํานวนผลงานวิจัยยังอยูในระดับต่ํา เพราะเมื่อไมมีผลงานวิจัยตีพิมพออกมา ก็ไมสามารถนําไปขอตําแหนงทาง
วิชาการได ซึ่งภาควิชาฯ จะตองรีบดําเนินการพัฒนาอยางเรงดวนเพื่อเปนการพัฒนาภาควิชาฯตามภารกิจหลักของ
คณะวิศวกรรมศาสตร ดังนั้นในการกําจัดจุดออนและการทําใหภาควิชาฯเปนภาควิชาระดับช้ันนําของประเทศใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลไดนั้น ดังนั้นทางภาควิชาฯจึงไดวางแนวทางการสงเสริมและกระตุนเพื่อพัฒนาใน
องคประกอบดังกลาว นั่นคือ โครงการดึงศักยภาพบุคคลากรในดานตางๆของภาควิชาฯ โดยเฉพาะดานวิจัย ซึ่ง
โครงการนี้ ภาควิชาฯไดดําเนินการมากอนที่ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  ดังนั้น
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้จะสงผลใหการดําเนินโครงการนี้ไดประโยชนท้ังในระดับภาควิชา ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย  โดยท่ีทางมหาวิทยาลัยอาจนําไปเสนอแนะเปนแนวทางแกภาควิชา และคณะ อื่นๆได  

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง 
1. คณาจารยของภาควิชาฯมีจํานวนมากเพียงพอที่จะ
สนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯและภาควิชาฯ
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. ระดับคะแนนการประเมินการสอนโดยนิสิตตอ
คณาจารยในภาควิชาฯอยูในระดับสูงซึ่งช้ีใหเห็นถึง
ศักยภาพในการสอนของคณาจารยของภาควิชาฯ 
 

1. ภาควิชาฯมีโครงการเชิงรุกในการสรางความรวมมือ
กับภาคเอกชน ในงานดานวิชาการและงานวิจัย 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยของภาควิชาฯอยูในระดับสูงซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของคณาจารยเปนที่ยอมรับ
อยางสูงในดานการทํางานวิจัย 

3. ภาควิชาฯมีการจัดทํา best practice ในดานงานวิจัยเพื่อ
สงเสริมการสรางสรรคงานวิจัยใหมากยิ่งข้ึน 

จุดออน  
1.  สัดสวนของอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการยังนอย 
2.  การนําเอาวิทยานิพนธของนิสิตมานําเสนอเปน
บทความวิชาการ มีสัดสวนประมาณ 1 คนตอ 1 
บทความเทานั้น 

 

- ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติยังอยูในระดับต่ํา 
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หลักการแกไขผลการดําเนินงาน 
- การกําจัดจุดออนและการทําใหภาควิชาฯเปนภาควิชาระดับช้ันนําของประเทศในสาขา

วิศวกรรมเครื่องกลไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการนําจุดแข็งของภาควิชามากําจัดจุดออน และสงเสริมการ
ตีพิมพผลงานวิจัย และนําผลงานวิจัยไปขอตําแหนงทางวิชาการ  

เปาหมายของหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ/มหาวิทยาลัย 
เปาหมายของโครงการคือการดึงศักยภาพของบุคลากรในภาควิชาฯ ออกมาสนับสนุนการดําเนินงานของ

ภาควิชาฯและเปนการกระตุนใหบุคลากรเกิดการตื่นตัวในการทํางาน ท้ังนี้คาดวาจะกระตุนผลงานวิจัยของภาควิชาฯ
ใหมากขึ้นเพื่อสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  เปาหมายทางการประกันคุณภาพของภาควิชาฯ คือ ผลการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพคณะ
วิศวกรรมศาสตรที่สูงขึ้นโดยเฉพาะดัชนีท่ี ภ.2.2 ในองคประกอบที่ 2 ดานการเรียนการสอน และดัชนีท่ี ภ.4.6 ใน
องคประกอบที่ 4 ดานการวิจัย 

วิธีการดําเนินงาน 
การวิเคราะหหาสาเหตุการดําเนินงานของบุคลากรไมเต็มศักยภาพ เพ่ือการกําหนดแนวทางพัฒนา 
วิเคราะหปญหาหาสาเหตุโดยมีการประชุม และสอบถามจากบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อทราบสาเหตุแลว

จึงจะสามารถดําเนินการกําหนดแผนและวางแนวทางในการดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใชใหเกิดผลสัมฤทธิ์
สูงสุด โดยมีการจําแนก บุคลากรเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุการดําเนินงานของบุคลากรไมเต็มศักยภาพ ดังนี้ 

 บุคลากรสายวิชาการ  
1.1 บุคลากรที่มีศักยภาพดานการวิจัย  

- ภาระงานสอนมาก ทําใหไมมีเวลาทําวิจัย เนือ่งจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลเปนภาควิชาที่ตอง
สอนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลายวิชา ตองสอนนิสิตทุกคนในคณะฯ เชน วิชาเขียนแบบทางวิศวกรรม 

- ไมรูวาจะเริ่มวจิัยท่ีตรงไหน บางเรื่องไมมีความรูกวางพอที่จะทําได 
 แนวทางการปฏิบัติที่ดี เปนดังนี้ 

- ลดภาระงานสอนของอาจารยแตละทานโดยจัดหาผูชวยสอน  เนื่องจากนิสิตท่ีสังกัดภาควิชาท้ัง
ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก มีเปนจํานวนมาก ดังนั้นทางภาควิชาจึงดําเนินโครงการดึงศักยภาพที่มีอยูในตัว
นิสิตท่ีมีความรูความสามารถในแตละวิชามาเปนผูชวยสอน 

- มีการนําจุดแข็งของภาควิชามาใชโดยจัดกลุมงานวิจัยซึ่งมีอาจารยอาวุโสและมีประสบการณ
ทางการวิจัยสูงมาเปนพี่เลี้ยงคอยชวยดูแล มีการทําวิจัยแบบบูรณาการโดยในหนึ่งงานวิจัยจะมีอาจารยจาก
หลากหลายสาขาเขามารวมทําวิจัย ตัวอยางเชน งานวิจัยออกแบบและพัฒนารถยนตพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งไดมี
การดึงอาจารยรุนใหมท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกตางกันไปจํานวน 7 ทานมาชวยกัน และมีอาจารยอาวุโสท่ีมี
ประสบการณเปนอาจารยพี่เลี้ยง 

- มีการกําหนดภาระงานวิจัยข้ันต่ํา โดยถือเอาเกณฑของ สํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนหลัก
แลวเสริมดวยเกณฑของภาควิชาฯ เพื่อใหองคประกอบทางดานการวิจัยของภาคมีผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงข้ึน ภาควิชาจึงได
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ดําเนินการวางแผนการพัฒนาในเชิงบังคับผนวกกับการสงเสริม โดยตั้งเกณฑผลงานวิจัยข้ันต่ําของภาควิชาเสริม
เขาไปกับเกณฑข้ันต่ําของ สกอ. ท่ีอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการตองทําอยูแลว  

ตารางภาระขั้นตํ่าในการตีพิมพผลงานทางวชิาการของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ตําแหนงวิชาการ ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

จํานวนบทความขั้นต่ําตอป 1 2 3 1 2 3 4 

 1.2    บุคลากรที่มีศักยภาพดานการสอน  
สําหรับบุคลากรกลุมนี้ไมมีความถนัดทางดานวิจัย แตมีความถนัดทางการสอน อยางไรก็ตามยังไมมี

แรงจูงใจในการสอน เนื่องจากในระดับคณะ หรือ มหาวิทยาลัยยังไมไดมีการนําผลการประเมินการสอนมาใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม มีเพียงแตการเก็บขอมูลการประเมินโดยนิสิตใหอาจารยทราบเทานั้น ถึงจะสอนดี
อยางไร ก็ไมไดรับการยกยองหรือเชิดชูแตประการใด มีเพียงอาจารยผูสอน, หัวหนาภาค และคณบดีเทานั้นที่ทราบ
ผลการประเมิน 

 แนวทางการปฏิบัติที่ดี ดังนี้ 
1. จัดหาผูชวยสอนเพื่อชวยอาจารยในการทําสื่อการสอน ตรวจงาน หรือชวยทําวิจัยสถาบัน เปนตน 
2. สรางแรงจูงใจและสงเสริมศักยภาพทางดานการเรียนการสอน โดยนําผลประเมินการสอนมา

เปนเกณฑ สําหรับบุคลากรที่มีผลประเมินการสอนอยูในระดับคะแนนตั้งแต 4.5 ข้ึนไปในรายวิชาท่ีสอนที่มีนิสิต
ในหมูเรียนตั้งแต 50 คนขึ้นไป จะไดรับมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณอาจารยสอนดีเดน ในแตละภาค
การศึกษา  สําหรับอาจารยท่ีสอนดีเดนเหลานี้ ภาควิชาจะจัดใหสอนนิสิตในหมูท่ีมีผลการเรียนต่ํา เชนจัดใหสอน
นิสิตหลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตภาคพิเศษ มากกวาท่ีจะจัดใหสอนนิสิตท่ีมีผลการเรียนดี เชนนิสิตภาคปกติ 
เพื่อชวยปรับคุณภาพของนิสิตใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

3. ขอความรวมมือในการถายทอดเทคนิคการสอนแกอาจารยทานอื่นๆ 
 บุคลากรสายสนับสนุน 

 สําหรับบุคลากรกลุมนี้มีหนาท่ีชวยสนับสนุนการเรียนการสอนและการดําเนินงานของภาควิชา  
 แนวทางการปฏิบัติที่ดี เปนดังนี้ 

1. มีการสงเสริมใหผูท่ีมีศักยภาพทางดานงานชางเขาไปมีสวนรวมในการเปนผูชวยวิจัยใหกับ
อาจารย ซึ่งก็จะไดคาตอบแทนพิเศษสําหรับโครงการนั้นๆ หรือผูท่ีมีศักยภาพในงานทางดานเอกสารหรือการ
จัดการ ก็เขาไปมีสวนรวมในงานเอกสารและการจัดการสําหรับงานวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการท่ีบริษัทหรือ
หนวยงานจากภายนอกมาวาจางใหวิจัยหรือศึกษาทดสอบ 

2. มีการมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณแกบุคคลากรที่ดีเดนในดานตางๆ อาทิเชน บุคคลากร
ทุมเทเพื่อภาควิชาฯดีเดน บุคคลากรปฏิบัติงานดีเดน เปนตน เพื่อกระตุนและสงเสริมบุคลากรสายสนับสนุนในการ
ท่ีจะใชศักยภาพและความสามารถที่ตัวเองถนัดใหเกิดประโยชนมากที่สุด 
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ผลลัพธการดําเนินงาน (Output) 
1. ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มมากขึ้น  
2. สัดสวนของอาจารยท่ีมีตําแหนงวิชาการเพิ่มมากขึ้น   
3. การเพิ่มข้ึนของความพึงพอใจในการสอนของนิสิตตออาจารย   
4. การทํางานที่ทุมเทของบุคลากรใหกับภาควิชาฯท่ีมากขึ้น  บุคลากรของภาควิชามีความทุมเทใหกับ

ภาควิชามากขึ้น ดังจะเห็นไดจากการไดรับรางวัลของบุคลากรสายสนับสนุน เชน คุณ สถิตย สุนทรวิภาต ไดรับ
รางวัลบุคลากรดีเดนประจําป 2551 และไดรับรางวัล Best Improvement Awards ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)  
1. ความยอมรับในคุณภาพของคณาจารยจากการดํารงตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน  
2. คุณภาพงานวิจัย และ จํานวนบทความทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีเพิ่มข้ึน ท่ีจะสงผลกระทบในวง

กวางทั้งในระดับภาควิชา ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งไดประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ และความมีช่ือเสียง
ในเวทีโลกของประเทศไทย 

3. คุณภาพการทํางานของบุคลากรทุกสวนงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สงผลตองานการใหบริการ
นิสิต, งานติดตอประสานงานกับภาควิชาอื่น คณะ และมหาวิทยาลัย รวมถึงบริษัทเอกชนหรือหนวยงานภายนอก
ท่ีมาติดตอ 

4. ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร การลงทุนโดยใชรางวัลนั้นที่จริงมีมูลคาไมไดมากมายนัก แตใน
แงของการกระตุนดานจิตใจที่จะทําใหเกิดการกระตือรือรนในการทํางานมีมากขึ้น เพราะคนที่ทํางานอยางเต็มท่ีจะ
ไดรับการยกยองและยังไดเปนแบบอยางใหคนอื่นๆอีกดวย ซึ่งจากผลการดําเนินการพบวาไดรับผลท่ีดีมาก ในขณะ
ท่ีใชตนทุนต่ํา แสดงวาการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

การติดตามประเมินผล และการนําผลการประเมินมาใชเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต  
การประเมินผลคุณภาพภายในของภาควิชาฯ ท่ีมีของผลการดําเนินการ เพิ่มข้ึนในทุกองคประกอบ เมื่อ

เทียบกับผลการดําเนินงานปท่ีผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งองคประกอบดานงานวิจัยของภาควิชาฯ และสัดสวน
อาจารยท่ีขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งผลการประเมินฯ นี้จะไดนํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางสงเสริมใหเกิดผล
สัมฤทธิ์เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต 

ประเด็นสําคัญที่บงชี้ความเปน Good Practice 
การนําเอาเกณฑและบุคคลที่ดีเดนในแตละดานมาแจงและมอบรางวัลใหนั้นจะเปนการกระตุนให

บุคลากรในหนวยงานมีความกระตือรือรนที่จะทํางานเพราะรูสึกวาทํางานไปแลวมีคนเห็นมิใชทํางานไปแลวไมมี
ใครรับทราบรับรู ซึ่งจะทําใหเกิดการทํางานไปวันๆไมไดพัฒนาทั้งตัวเองและภาควิชาฯ นอกจากนี้หลักเกณฑ
เกี่ยวกับการตีพิมพผลงานวิจัยและการสนับสนุน ยกยองบุคลากรที่ไดนําเสนอนี้ไมไดมีความซับซอนแตประการใด 
ภาควิชาอื่น หรือคณะอื่นก็สามารถนําไปใชได  ซึ่งหากคณะอื่นสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดผลไดก็จะทําใหนโยบาย
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประสบความสําเร็จ 
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คายพัฒนาซอฟตแวรในสภาพการทํางานรวมแบบเปดกวาง (คายทะลุฟา) 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

ความเปนมา/หลักการและเหตุผลในการปฏิบัติที่ดี  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีปณิธานหนึ่งท่ีมีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและความสามารถ

ท่ีลึกซึ้งดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับบัณฑิต 
มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จะเปนผูนําในการสงเสริมและพัฒนานิสิต 
รวมท้ังบุคลากรใหมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศโดยการใชปจจัยทางดานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม    โดยเนน
ภารกิจหลัก 4E (Excellence in Teaching, Excellence in Research and Development, Excellence in Community 
Services และ Excellent Environment) 

จากปณิธานดังกลาว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จึงมีแนวความคิดจะใหนิสิตในภาควิชา เปนผูท่ีมี
ความรูจริงในสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร โดยมีความสามารถถึงข้ันในระดับเปนผูประกอบการไดดวยตนเอง 
ทักษะที่สําคัญในการประกอบวิชาชีพทางดานนี้คือ ทักษะการโปรแกรม ซึ่งไดทําการวิเคราะหหาเหตุและผล ของ
ปญหาจากการดําเนินงานปจจุบัน แนวทางแกไข และผลการดําเนินงาน ท่ีทําใหบรรลุแนวคิดไดดังนี้ 

ปญหาและอุปสรรค แนวทางแกไข การดําเนินงาน 
- นิสิตไมมีการรวมกลุ มระหว า ง
หลักสูตร 

- นิสิตไมมีกิจกรรมระหวางชั้นป 
- ทักษะทางดานการโปรแกรมไมมาก
พอที่จะเรียนวิชาในภาควิชาฯได 

- นิสิตไมรูจักตนเอง ความถนัดของ
ตนเอง 

 

- สรางกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรม 
- สรางกิจกรรมที่เพิ่มทักษะทางดาน
การโปรแกรม 

- สร า งกิ จกรรมที่ ทํ า ใหนิสิ ตรู จั ก
ตนเอง 

 

• ความสามัคคี (สรางความสามัคคีโดย
การเคารพซึ่งกันและกัน) 

• ทักษะ (สรางทักษะโดยการปฏิบัติ
จริง) 

• โครงขายการเรียนรู (พ่ีสอนนองโดย
มีอาจารยเปนที่ปรึกษา) 

• เนนเชิงลึก  ( เขาใจถึงปรัชญาและ
วิชาชีพในอนาคต) 

- จินตนาการ 
- การแกปญหา 
- ประสบการณ 
- ทัศนคติ 

ภาควิชาฯ จัดโครงการที่มีช่ือวา “คายพัฒนาซอฟตแวรในสภาพการทํางานรวมแบบเปดกวาง (คายทะลุ
ฟา)” eXtensively Collaborative Environment for softwarE Development Camp (eXceed Camp) โดยเปาหมาย
หลักของภาควิชาฯ คือ การไดนําพื้นฐานของการเรียนรูซึ่งหมายถึง ทักษะการโปรแกรม มาเปนแกนในการที่ผูเรียน
จะไดสรางเครือขายความรูระหวางกันเพื่อเปนประโยชนตอตัวผูเรียนเอง และการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
อื่นๆ ท่ีตองใชการโปรแกรมเปนพื้นฐานตอไป ตลอดจนเสริมสรางใหนิสิตในภาควิชาฯ ไดมีศักยภาพสูงข้ึนในดาน
การเรียนรู และเปนตนแบบการศึกษาทางวิศวกรรม โดยมีนิสิตเปนศูนยกลางรวม โดยเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร
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สําหรับนิสิตช้ันปอื่นๆ ในการเปนพี่เลี้ยงคาย นอกจากนี้กิจกรรมดังกลาว ยังไดดําเนินการเพื่อรวมสนับสนุน
กิจกรรมวิศวกรยุคใหมของคณะฯ และโครงการบัณฑิตยุคใหมของมหาวิทยาลัยฯ อีกดวย  

เปาหมายของหนวยงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของคณะ/มหาวิทยาลัย 
สอดคลอง เปาประสงคของคณะวิศวกรรมศาสตร  ดังนี้ 
- ขอท่ี 1.2  เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และเพื่อเพิ่มอัตราสัมฤทธิ์ผลของ

นิสิต 
- ขอท่ี 1.3   ประยุกตใช ICT เพื่อสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบอยางเต็มรูปแบบ 
- ขอท่ี  1.4  สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาไดอยางมีระสิทธิภาพ 
- ขอท่ี  2.1 พัฒนาและเพิ่มหลักสูตรใหมีความทันสมัยและหลากหลาย ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

และสังคม 
 - ขอท่ี  2.2 สงเสริมการเรียนการสอนที่เนนการนําไปใชประโยชน และพึ่งพาตนเองได 

วิธีการกําหนดแผน/แนวทางดําเนินงาน 
การดําเนินงานของกิจกรรมคายโครงการที่เรียกกันสั้นๆ วา “คายทะลุฟา” ไดดําเนินงานรวมกันระหวาง

นิสิตช้ันปท่ี 2 ซึ่งเปนผูเรียน นิสิตช้ันปท่ี 3 เปนพี่เลี้ยงคาย และคณาจารยของภาควิชา ซึ่งเปนผูดูแลและให
คําปรึกษา ซึ่งการดําเนินงาน ภาควิชาฯ ไดนําดัชนี (วศ.) ท่ี ภ.2.1 คือ มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่ยึดหลักที่วา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได โดยจัดใหมี
ช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ และมีการประเมินผลการเขาคายกิจกรรม ตลอดจนไดมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผูเรียน โดยมีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 

1. เปนการจัดกิจกรรมในหลักสูตร โดยเปนวิชา 219211 คายฝกพัฒนาซอฟตแวร โดยเปนวิชาบังคับ
หลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวรและความรูและหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

2. นิสิตกลุมเปาหมายคือ นิสิตช้ันปท่ี 2 สาขาวิศวกรรมซอฟตแวรและความรู และสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร โดยมีนิสิตช้ันปท่ี 3 เปนพี่เลี้ยงคาย โดยมีคณาจารยของภาควิชา เปนผูดูแลและใหคําปรึกษา 

3. กิจกรรมแยกเบื้องตนเปน 3 ชวง คือ เชา บาย และค่ํา ชวงละ 3 ช่ัวโมง โดยเปนกิจกรรมวิชาการ 
60% กิจกรรมอื่นๆ 40% 

4. กิจกรรมของนิสิต เนนในลักษณะ ทีมละสองหรือสามคน โดยมีท้ังการจัดกลุมเองและจัดกลุมให
กิจกรรมละลายพฤติกรรม ดําเนินการโดยวิทยากรผูเช่ียวชาญ 

5. กิจกรรมไมเนนสอน แตเนนทําใหเปน สงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม โดยมีท้ังการใหนิสิต
เลือกจัดกลุมเองและใชวิธีสุมเลือก โดยอาจารยเปนผูควบคุมดูแล 

6. กิจกรรมในคายตองเนนที่สงเสริมใหมีการเรียนรูและแกปญหา  
7. ดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมใหมีการเรียนรูและแกปญหา โดยเปนกิจกรรมที่ไมยากจนเกินไปแตทา

ทายและกระตุนความสนใจของนิสิต 
8. กิจกรรมเนนที่จะใหมีการดําเนินการที่ยั่งยืน 
9. ประเมินผลลัพธการดําเนินกิจกรรมของคายเพื่อพัฒนาปรับปรุงในปตอไป 
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การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน  
เพื่อใหประสบผลสําเร็จ การดําเนินงานโครงการ จึงไดมีการจัดประชุมตางๆ รวมกันเพื่อเตรียมความ

พรอมและชี้แจงรูปแบบการเขาคายกิจกรรมวิชาการ โดยไดกระทําดังนี้ 
1. จัดประชุมระหวางนิสิตผูเรียนและพี่เลี้ยงนิสิต    
2. จัดประชุมพี่เลี้ยงนิสิตกับเจาหนาท่ีภาควิชาฯ เพื่อแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
3.  อาจารยท่ีรับผิดชอบการดําเนินงานโครงการ จัดประชุมพี่เลี้ยงนิสิตเพื่อมอบหมายงานและให

คําปรึกษาการดําเนินงานของนิสิต   
4.  มอบหมายงานเจาหนาท่ีประจําภาควิชาฯ ดําเนินการ โดยไดมีสวนรวมดําเนินการตางๆ  

ผลการดําเนินงาผลการดําเนินงาน น ((OOuuttppuutt))    
จากการดําเนินงานกิจกรรมวิชาการ ซึ่งไดจัดข้ึนเปนประจําทุกปโดยเฉพาะอยางยิ่งไดทําใหองคประกอบ

ท่ี 3 การพัฒนานิสิต ดัชนี (วศ.) ภ.3.1  จํานวนกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการนิสิตระดับปริญญาตรี เพิ่มข้ึน  โดย
ภาควิชาฯ ไดรับผลการดําเนินงาน  ดังนี้ 

1. ภาควิชาฯ  ไดนิสิตท่ีมีทักษะทางดานการวิเคราะหและการเขียนโปรแกรมเพิ่มข้ึน รวมท้ังการสราง
เครือขายการเรียนรูของนิสิต  ซึ่งตรงกับดัชนี (วศ.) ภ.2.1 คือ เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. ผลงานนิสิตภาควิชาฯ ท่ีไดรับรางวัลจากการแขงขันตางๆ  ท้ังระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ  สวนหนึ่งเปนผลงานที่มาจากการไดเขารวมกิจกรรมวิชาการในโครงการ 

3. นิสิตทุกคนจะไดรับการพัฒนาทักษะการโปรแกรมของนิสิต ซึ่งเปนการเสริมสรางศักยภาพสูงขึ้นที่ไดมีการ
เรียนรู ควบคูกับความสนุกสนานในลักษณะพี่สอนนอง ทําใหนิสิตทั้งสองหลักสูตรคุนเคยและรูจักกันมากขึ้น การรวมพลัง
ของนิสิตเหลานี้เปนกลไกสําคัญสวนหนึ่งที่ขับเคล่ือนภาควิชาฯ ใหอยูในแนวหนาตรงกับองคประกอบที่ 3 การพัฒนานิสิต  
คือ มีกิจกรรมวิชาการตางๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการ และกิจกรรมนันทนาการที่มุงเนนการพัฒนามนุษยสัมพันธ 
พฤติกรรมกลาแสดงออก การสื่อขอความ กาลเทศะ ทักษะสังคม และพัฒนาภาวะผูนํา  

4. สรางแรงจูงใจและเปาหมายในการเรียน ไดใหโอกาสนิสิตทั้งสองหลักสูตร ไดรูจักและยอมรับซึ่งกันและกัน
และมีการรูจักกันมากขึ้น 

5. นิสิตไดรับประสบการณทางดานซอฟตแวรจากการปฏิบัติจริง  
6. พัฒนานิสิตรุนนองใหเตรียมพรอมที่จะเปนรุนพี่ในการจัดงานปตอไป 
7. เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางคณาจารยและนิสิตทั้ง 2 หลักสูตร ของภาควิชาฯ โดยยึดหลักการมี

ปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนิสิตกับอาจารยและระหวางนิสิตกับนิสิตทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
อยางกระตือรือรน ตามดัชนี ภ.2.1  

8. นิสิตรูจักตนเองและการประกอบวิชาชีพทางดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรและวิศวกรรมซอฟตแวรและ
ความรู อยางชัดเจน 
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ผลลัพธของการดําเนินงาน ผลลัพธของการดําเนินงาน ((OOuuttccoommee))    
1. นิสิตมีความชํานาญในการเขียนและวิเคราะหโปรแกรม สามารถทําใหการเรียนรูในวิชาภายใน

ภาควิชาฯ (วิชาเฉพาะทาง) กระทําไดดีข้ึน 
2. ทําใหนิสิตรูจักตนเอง และสามารถตัดสินใจที่จะเลือกเรียนรายวิชาตอไป หรือขอยายภาควิชาฯ 
3. นิสิตรวมกันจัดกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตางๆ เชน  กิจกรรม Bar Camp  โครงการคาย

เทคโนโลยีแหงอนาคตเพื่อเยาวชน 
4. นิสิตมีความคุนเคยกับอาจารย ทําใหสามารถทําโครงงานวิศวกรรมชั้นปท่ี 4 ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และไดรางวัลมากมายจากการแขงขันในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เชน NSC TESA เปนตน 
5. สรางคุณคาของมนุษยทางดานคุณธรรม  ศีลธรรม จริยธรรมและความมีน้ําใจเปนนักกีฬา  
6. สรางสังคมรวมกันของนิสิต 2  หลักสูตร  
7. ทักษะการเรียนรูและความชํานาญของนิสิตทางดานการโปรแกรม 
8. การรูจักและเขาใจความตองการของตนเอง 
9. เพิ่มวุฒิภาวะใหกับนิสิต  
10. นิสิตตระหนักวา การเรียนรูไมจําเปนตองอยูเฉพาะในหองเรียน แตอยูรอบ ๆ ตัวนิสิตเอง 

การประเมินผล และการนําผลการประเมินมาใชเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต  
ภายหลังการเสร็จสิ้นการเขาคายกิจกรรม ในวันสุดทาย  คณะดําเนินงานโครงการคายฯ จะประเมินผลผล 

เพื่อไดรับทราบความคิดเห็นของนิสิตท่ีเขาคายฯ และนําขอคิดเห็นตางๆ มาสรุปรวบรวมและประมวลผลความพึง
พอใจของนิสิตท่ีมีตอโครงการฯ   ซึ่งการประเมินผลท่ีโครงการฯ ไดรับทราบ จะนํามาพัฒนา ปรับปรุง และแกไข
ปญหานิสิต รวมท้ังไดรับทราบความตองการของนิสิต ในอันที่จะภาควิชาฯ ดําเนินงานโครงการและพัฒนา
ภาควิชาฯ ในครั้งตอไปในอนาคต ตรงกับดัชนี(วศ.)ภ.1.1 ไดมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและ
สามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชาฯ ตอไป 

สรุปประเด็นสําคัญที่บงชี้ความเปน Good Practice 
การจัดกิจกรรมคายวิชาการของภาควิชาฯ ซึ่งไดจัดข้ึนเปนประจําทุกป กอนเปดภาคการศึกษา 1 สัปดาห  

เปนการเตรียมความพรอมทางดานวิศวกรคอมพิวเตอร ท่ีไดรับการฝกฝนตนเองจากนิสิตรุนพี่ และจากคณาจารยท่ี
ใหการดูแลและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด  สิ่งท่ีช้ีความเปน Good Practice ในการดําเนินกิจกรรมผลงานที่ไดรับ
รางวัลของนิสิตจํานวนมาก การตอบสนองพันธกิจ และวิสัยทัศนของคณะวิศวกรรมศาสตร ท่ีสอดคลองกับ
มหาวิทยาลัย 
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โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตชั้นปที่ 1 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ความเปนมา/หลักการและเหตุผลในการปฏิบัติที่ดี 
การที่นิสิตเปลี่ยนระบบการเรียนจากมัธยมศึกษาเปนระดับอุดมศึกษา ทําใหนิสิตประสบปญหาในการ

ปรับตัวท้ังในดานการใชชีวิต และการเรียน ประกอบกับในปจจุบันนิสิตท่ีสอบผานการคัดเลือกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเขาคณะวิศวกรรมศาสตร อาจไมไดเปนเพราะวิชาทางคณิตศาสตร และ
วิทยาศาสตร จึงสงผลใหนิสิตมักประสบปญหาในการเรียนวิชาพื้นฐานในชวงช้ันปท่ี 1 ทําใหบางสวนถูกคัดช่ือ
ออก หรือตองเรียนวิชาพื้นฐานซ้ําหลายครั้ง เปนเหตุใหไมสามารถจบการศึกษาไดภายในระยะเวลา 4 ป จึงสงผลให
อัตราสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําคอนขางต่ํา  

ประกอบกับคณะวิศวกรรมศาสตร มีเปาประสงคในการ “เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ี
มีคุณภาพ และเพื่อเพิ่มอัตราสัมฤทธิ์ผลของนิสิต” ทําใหภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําไดเรงแกไขปญหานี้อยาง
จริงจังตั้งแตปการศึกษา 2549 แตพบวายังไมประสบความสําเร็จนัก จึงไดดําเนินการอีกครั้งหนึ่งในภาคฤดูรอน ป 
2552 ซึ่งไดดําเนินการในแนวทางใหม โดยมีความหวังในเบื้องตนเพียงวานิสิตจะสัมฤทธิ์ผลตามความตั้งใจของ
ภาควิชาฯ  

จากขอมูลขางตนภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําทําการวิเคราะหและมีแนวคิดท่ีจะทําการสอนเฉพาะวิชาท่ี
นิสิตประสบปญหามากที่สุดกอน และจะทําการสอนใหกับนิสิตท่ีประสบปญหามาแลว ซึ่งสวนใหญจะมีผลการ
เรียนตั้งแต C ลงไป และมี F อยูเปนจํานวนมาก ตั้งแตปการศึกษา 2549 ถึง2551 ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําข้ึนอีก ในภาคฤดูรอน ป 2552 โดยเริ่มจากวิชา
คณิตศาสตรวิศวกรรม I และ II ซึ่งเปนวิชาพื้นฐานที่สําคัญของการเรียนในระดับที่สูงข้ึนไป  

แนวทางแกไขปญหาที่ผานมาและผลที่ไดรับ 
ในปการศึกษา 2548 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําไดทําการสํารวจถึงปญหาการเรียนของนิสิตของ

ภาควิชาฯ พบวา นิสิตประสบปญหาการเรียนตั้งแตภาคตนของปการศึกษาแรก โดยวิชาที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ํามาก ไดแก 
คณิตศาสตร ฟสิกส และเคมี จึงสรุปไดวารายวิชาเหลานี้ ควรท่ีจะมีการสอนเพิ่มเติม เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจดียิ่งข้ึน 

ดังนั้น ภาควิชาฯ จึงจัดทําโครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ดานการศึกษาของนิสิตช้ันปท่ี 1 ข้ึน ในภาคตน ป
การศึกษา 2549 ซึ่งเกิดจากแนวความคิดท่ีวา “ควรดําเนินการกอนที่จะเกิดปญหา” จึงไดจัดการสอนเพิ่มในวิชา
คณิตศาสตร ฟสิกสและเขียนแบบทางวิศวกรรม ใหแกนิสิตในชั้นปท่ี 1 ซึ่งทางภาควิชาฯ ไดจัดอาจารยผูสอนและ
เตรียมเอกสารการสอนใหท้ังหมด โดยไดเริ่มตั้งแตกอนเปดภาคการศึกษา 2549 ในชวงเดือนพฤษภาคม สวนใน
ระหวางภาคการศึกษาจะทําการสอนในวันเสาร และชวงเย็นของวันอังคารในบางสัปดาห แตพบวานิสิตเขารวม
กิจกรรมนี้คอนขางนอย สงผลใหคะแนนในภาคตน ปการศึกษา 2549 ยังเปนเชนเดิม เชน วิชาคณิตศาสตร
วิศวกรรม I มีนิสิตงดเรียนถึง 43 คน จากนิสิตท่ีลงทะเบียนทั้งหมด 53 คน หรือคิดเปน 87 เปอรเซ็นต สวนคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 0.79 ซึ่งจํานวนนิสิตท่ีไดคะแนนต่ําโดยจะเห็นวา ยังมีนิสิตท่ีสอบไมผาน (F) อยูหลายคน ดังนั้น
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ภาควิชาฯ จึงไดงดกิจกรรมนี้ไปในปการศึกษา 2550 เพื่อทําการวิเคราะหหาสาเหตุ ตลอดจนหาแนวทางใหมเพื่อให
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค 

เปาหมายการดําเนินงาน 
เนื่องจากวัตถุประสงคหลักของโครงการ คือ ตองการใหนิสิตสอบผาน ดังนั้นเปาหมายจึงมีดัชนีช้ีวัดท่ีตัว

นิสิตเอง โดยพิจารณาถึงผลการเรียนของนิสิตในภาคฤดูรอนป 2552 ของวิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม I และ II โดยมี
ดัชนีช้ีวัดดังนี้ 

นิสิตสอบผาน ต่ํากวา 50%    ไมประสบผลสําเร็จ 
นิสิตสอบผาน ระหวาง 50% ถึง 80%  ควรปรับปรุง 

 นิสิตสอบผาน 80% ข้ึนไป ประสบผลสําเร็จ 

แนวทางดําเนินงานที่ปรับปรุง 
ในการดําเนินงานมีข้ันตอนการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตการวิเคราะหถึงกลุมเปาหมาย ซึ่งก็คือ นิสิตช้ันปท่ี 1 

ของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา ตลอดจน
รายวิชาท่ีจะทําการสอนเสริม จากนั้นภาควิชาจึง
แตงตั้งอาจารยประจําของภาควิชา เพื่อเปนผูดูแล
และประสานงานโครงการ โดยมีหัวหนาภาควิชา
เปนที่ปรึกษา ซึ่งภาควิชาฯ จะทําการจัดหาวิทยากร 
และทําการประชุมรวมระหวางอาจารยผูดูแล
โครงการ วิทยากรและนิสิต เพื่อใหไดขอสรุปของ
ตารางเรียน  และแนวการสอนที่ตองการ  โดย
ข้ันตอนการดําเนินงาน (work flow) ดังนี้ 

1. วิเคราะหเพื่อหากลุมปาหมาย 
2. มีการประชุมรวมกันระหวางอาจารย วิทยากร

และนิสิต เพื่อกําหนดตารางเรียนและ แนว
ทางการเรียนการสอน ประกอบดวย ปูพื้นฐาน
ทฤษฎี ทําแบบฝกหัดในหอง เฉลยการบาน 
และเฉลยขอสอบเกา ท้ังนี้เอกสารประกอบการ
สอน ไดแก สรุปบทเรียน เฉลยแบบฝกหัดและ
ขอสอบเกา 

3. อาจารยของภาควิชาฯ เขาแนะนําแนวทางการ
เรี ยน  การปรับตั ว  ตลอดจนชี้ ให เห็นถึ ง
ความสําคัญของการเรียนวิชาพื้นฐานและการ
นําไปใช 
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4. วิทยากรใหความรูเสริมในวิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม I และ  II โดยมีระยะเวลาดําเนินการตามตารางเรียนที่ได
มติท่ีประชุม  

ผลการดําเนินงาน (Output) 
ในการดําเนินงานโครงการจะแยกผลลัพธออกเปน 2 ประเด็น คือ  
1. จํานวนนิสิตช้ันปท่ี 1 ของภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําท่ีลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอนและเขารวม

โครงการมากขึ้น (รอยละ 90) 
2. นิสิตเขาเรียนสม่ําเสมอ 
3. อัตราสัมฤทธิ์ผลการเรียนเพิ่มข้ึน งดเรียนนอยลง(รอยละ 21) 

การประเมินผล และการนําผลการประเมินมาใชเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
โครงการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนิสิตช้ันปท่ี 1 สําหรับภาคฤดูรอน 2552 แมวาจะประสบ

ความสําเร็จอยางดียิ่ง แตยังพบวาปจจัยท่ีสําคัญ คือ นิสิตท่ียังเขารวมโครงการไมครบทุกคน ดังนั้นการทําให
โครงการประสบผลสําเร็จอยางแทจริง คือ จะตองมีนิสิตเขารวมโครงการครบทุกคน และผานรายวิชาครบทุกคน
เชนกัน ตั้งแตในภาคตน ของชั้นปท่ี 1 ซึ่งถาทําไดเชนนี้ยอมสงผลดีตอตัวนิสิตเอง และตอภาพรวมของภาควิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา หรือคณะวิศวกรรมศาสตรอีกดวย  

สรุปประเด็นสําคัญที่บงชี้ความเปน Good Practice 
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ําไดจัดทําโครงการเพื่อเพิ่มอัตราสัมฤทธิ์ผลของนิสิตของภาควิชาฯ มาแลว 

แตก็ยังไมประสบความสําเร็จ ดังนั้น จึงไดกําหนดกลุมเปาหมายที่ชัดเจนใหมากยิ่งข้ึน คือ ผูท่ีประสบปญหาในวิชา
คณิตศาสตรวิศวกรรมมากอน และมีการประชุมรวมกันทั้งอาจารย วิทยากรและนิสิต เพื่อกําหนดตารางเรียน แนว
ทางการเรียนการสอน ใหเปนไปไดและเกิดความพอใจในทุกฝาย ทําใหผูรวมโครงการเขารวมอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง สงผลใหนิสิตผูเขารวมโครงการประสบความสําเร็จตามที่ภาควิชาฯ ไดตั้งใจไว ดังจะเห็นจากผลของ
คะแนนเฉลี่ยท่ีเพิ่มข้ึนเปน 2.70 เมื่อเทียบกับภาคการศึกษาที่ผานมาที่คะแนนเฉลี่ยประมาณ 2 หรือนอยกวา 2 ดัง
แสดงในรูปที่ 1 แตอยางไรก็ตามเมื่อทําการเปรียบเทียบระหวางภาคฤดูรอนดวยกันเอง ดังรูปที่ 2 ยังพบวา ภาคฤดู
รอน ป 2552 ยังมีคะแนนเฉลี่ยในวิชาคณิตศาสตรวิศวกรรม I สูงกวาภาคฤดูรอนที่ผานมา 
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รูปที่ 1  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตรวิศวกรรม I ของภาคฤดูรอน 2552  
กับภาคการศึกษาที่ผานมา 

รูปที่ 2  การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตรวิศวกรรม I ของภาคฤดูรอน 2552  
กับภาคการศึกษาที่ผานมา 
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โครงการยกระดับคุณภาพนิสิตแรกเขาระดับปริญญาตรี 
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หลักการและเหตุผลในการปฏิบัติที่ดี 
 จากผลการประเมินตนเอง ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร ในปการศึกษา 2550 พบวา 
จุดออนท่ีสําคัญของภาควิชาฯ ตอเนื่องเรื่อยมา คือ ผลสัมฤทธิ์การสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ปของนิสิตปริญญาตรี 
(ภาคพิเศษ) มีอัตราต่ํามาก คือ 26 % เปรียบเทียบกับนิสิตภาคปกติท่ีสามารถสําเร็จการศึกษาภายใน 4 ป ไดถึง 90 % 
นับวาแตกตางกันมาก  สงผลกระทบตอเนื่องในการดําเนินการของภาควิชาฯ  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน 
จากการที่มีนิสิตจํานวนมากไมสามารถลงทะเบียนและสอบผานตามโปรแกรมการศึกษาที่ภาควิชาจัดไวได  ทําให
ตองเปดสอนวิชาพื้นฐานทุกเทอมและตองเพิ่มหมูเรียนเพื่อเปดโอกาสใหนิสิตท่ีสอบไมผานลงเรียนแกตัว  สราง
ปญหาเรื่องการจัดตารางเรียน การจัดหาหองเรียนเพิ่ม การเพิ่มภาระงานสอนของอาจารยทําใหมีเวลาทํางานสวนอื่น
โดยเฉพาะงานวิจัยไดนอยลง  มีเวลาเขียนบทความวิจัยตีพิมพไดนอยลง เปนตน เมื่อวิเคราะหท่ีมาของปญหาภายใต
สมมุติฐานที่วาการเรียนการสอนของหลักสูตรปริญญาตรีท้ัง 2 กลุมดําเนินการอยูภายใตสภาวะเดียวกัน ยกเวน
คุณภาพของนิสิตท่ีแตกตางกัน จึงสงผลใหผลสัมฤทธิ์ตางกัน  ดังนั้น เพื่อแกปญหาดังกลาว จึงพุงเปาไปที่การ
ยกระดับคุณภาพของนิสิตแรกขาวของโปรแกรมภาคพิเศษใหสูงข้ึน และเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนของนิสิตภาค
พิเศษใหมากขึ้น 
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการยกระดับคุณภาพของนิสิตแรกเขาของโปรแกรมภาคพิเศษ  ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี ไดใชวิธีระดมความคิดรวมกันจากการประชุมภาควิชา  และศึกษาขอมูลจากระดับคะแนน Admission 
ของปท่ีผานมา เปรียบเทียบระหวางระดับคะแนนของสาขาวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยท่ีแยกรับตรง จะเห็นวา 
คะแนนต่ําสุดของสาขาวิศวกรรมเคมีของมหาวิทยาลัยท่ีแยกรับตรง มีคะแนนสูงกวาโครงการภาคพิเศษของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มก. (บางเขน) โดยเฉพาะวิศวกรรมเคมี สจล. และ มจธ. มีคะแนนสูงสุด สูงกวาคะแนนต่ําสุดของ
วิศวกรรมศาสตรท่ัวไป (ภาคปกติ) ของ มก. คอนขางมาก  แสดงวาสาขาวิศวกรรมเคมีเปนสาขาวิชาท่ีไดรับความ
นิยมสูง  การแยกรับตรงตั้งแตปท่ี 1 ถือวาเปนกลยุทธท่ีดี ดังแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการสอบ Admission สาขาวิศวกรรมเคมี ปการศึกษา 2551 

สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด 
วิศวกรรมศาสตรท่ัวไป ภาคพิเศษ มก. บางเขน 6,711.7 5,103.0 
วิศวกรรมศาสตรท่ัวไป ภาคปกติ มก. บางเขน 7,704.5 6,361.2 
วิศวกรรมเคมี สจล. 7,098.2 6,420.7 
วิศวกรรมเคมี มจธ. 7,082.0 6,288.5 
วิศวกรรมเคมี ม. มหิดล 6,490.2 6,113.5 
วิศวกรรมเคมี สจพ. 6,343.5 5,801.5 
วิศวกรรมเคมี ม. ศิลปากร 6,353.5 5,722.7 
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ผลสําเร็จของโครงการฯ 
จากผลของการดําเนินงานโครงการฯ พบวา นิสิตช้ันปท่ี 1 ท่ีเขาโปรแกรมภาคพิเศษ มีคะแนน Admission 

ต่ําสุดสูงกวาคะแนนต่ําสุดของนิสิตในโครงการภาคพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร มก. (บางเขน) ซึ่งจากผล 
Admission ปการศึกษา 2552 พบวา คะแนนต่ําสุดของวิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ มก. (นักเรียน 55 คน) สูงกวา
คะแนนต่ําสุดของโครงการภาคพิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร มก. (บางเขน) 541.5 คะแนน คะแนนสูงสุดสูงกวา 
588.6 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 2 แตคะแนนทั้งสูง-ต่ํายังต่ํากวาของ สจล.  มจธ. และมหิดลอยูมาก  ซึ่งตองนํามา
วิเคราะหปรับปรุงแผนงานตอไป   เมื่อดูการกระจายตัวของคะแนน พบวา มีคะแนนเฉลี่ย  5,841.5 คะแนน มี
นักเรียนไดคะแนนในชวง 5,500-6,000 จํานวน 43 คน (คิดเปน 78 %) ท่ีเหลืออีก 12 คน (22 %) ไดคะแนนเกิน 
6,000 คะแนน (คะแนนสูงสุด 6,801.3 คะแนน) ดังแสดงในตารางที่ 3 

ตารางที่ 2  ผลการสอบ Admission สาขาวิศวกรรมเคมี ปการศึกษา 2552 

สาขา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด 
วิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ มก. บางเขน 6,801.3 5,539.3 
วิศวกรรมศาสตรท่ัวไป ภาคพิเศษ มก. บางเขน 6,212.7 4,997.8 
วิศวกรรมเคมี สจล. 7,058.3 6,369.2 
วิศวกรรมเคมี มจธ. 7,114.3 6,291.0 
วิศวกรรมเคมี ม. มหิดล 6,567.8 6,138.0 
วิศวกรรมเคมี สจพ. 6,323.8 5,861.8 
วิศวกรรมเคมี ม. ศิลปากร 6,390.2 5,829.3 

ตารางที่ 3  การกระจายตัวของคะแนนต่ําสุดของนักเรยีนที่เขาสอบสัมภาษณโปรแกรมวิศวกรรมเคมี ภาคพิเศษ มก. 
ป 52 

ชวงคะแนน จํานวน (คน) จํานวน (%) 
5500-6000 43 78 
6,001-6,500 11 20 
6,501-7,000 1 2 

ผลการดําเนินงานที่สะทอนแนวปฏิบัติที่ดี 
1. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน  
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการใหทุนการศึกษา  

กระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติที่ด ี
 ภาควิชาวิศวกรรมเคมีไดมีการกําหนดรูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน โดยที่บุคลากรทุก
คนในภาควิชาฯ มีสวนรวมในโครงการนี้  เริ่มจากการระดมสมองในการประชุมภาควิชา เพื่อรวมกันวางแนวทาง
ดําเนินงาน  จากนั้นตั้งคณะทํางานกลุมยอย  เพื่อรับผิดชอบงานแตละดาน  เชน  
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1. จัดสงแผนพับ/โปสเตอรประชาสัมพันธไปยังโรงเรียนมัธยมขนาดใหญท่ัวประเทศ รวม 300 แหง  
รวมท้ังสิ้น 5,000 ชุด 

2. จัดทํา Website โปรแกรมภาคพิเศษ  แสดงขอมูลท่ีสําคัญของภาควิชาฯ เพื่อใหนักเรียนและผูปกครอง
ไดรับทราบกอนตัดสินใจเลือกอันดับในการสอบ Admission  เริ่มตั้งแตตุลาคม 2551  รวมทั้งประชาสัมพันธผาน 
Website ของคณะฯ และมหาวิทยาลัย   

3. จัดทําวีดีทัศน แนะนําภาควิชาฯ เนนหลักสูตรปริญญาตรี (รวมกับฝายวิชาการของคณะฯ)   นําไป
แสดงไวใน Website ท่ีจัดทําข้ึน 

4. จัดงานคาย Chem Eng ชวง ตุลาคม 2551  เนนนักเรียน ม.5 จากโรงเรียนประจําจังหวัดท่ัวประเทศ
รวม 200 คน  ใหนักเรียนไดรูจักวิศวกรรมเคมีมากขึ้น  อยากมาเรียนที่นี่มากขึ้น  และชวยเปนผูกระจายขาวตอท่ี
โรงเรียน 

5. จัดงาน Open House 8-9 ม.ค. 255 
6. งานปฐมนิเทศนิสิตปท่ี 1 (เฉพาะภาคพิเศษ)  งานวิศวกรยุคใหม (ปท่ี 2 รวมกันทั้งภาคปกติและพิเศษ) 
7. กิจกรรมเสริมสรางความสัมพันธระหวางนิสติ 2 โปรแกรม  เพื่อลดการแปลกแยก  สรางความ

ภาคภูมิใจในตัวเองมากขึ้น 

 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการใหทุนการศึกษา เพื่อแกจุดออนเรื่องคาใชจายท่ีสูง
กวาภาคปกติ โดยใชวิธีการใหทุนการศึกษาที่สูงมากพอที่จะจูงใจนักเรียนที่มีคะแนนสูงๆ ตัดสินใจเลือกมาเรียนที่นี่  
โดยมีทุนการศึกษา 3 ประเภท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4   

ตารางที่ 4  ทุนการศึกษาสําหรับนิสิตโปรแกรมภาคพิเศษ 

ประเภททุน จํานวนเงิน 
(บาท/ภาคการศึกษา1) 

เกณฑการพิจารณา 

1 30,000 เฉพาะนิสิตปท่ี 1 (ภาคพิเศษ) ทุกคนที่มีคะแนนสอบเขา 7,000 ข้ึนไป 
2 20,000 เฉพาะนิสิตปท่ี 1 (ภาคพิเศษ) ทุกคนที่มีคะแนนสอบเขา 6,500 ข้ึนไป 
3 20,000 สําหรับนิสิตช้ันปท่ี 2, 3, 4 (ภาคพิเศษ) ทุกคนที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 

(GPA) 3.00 ข้ึนไป2 
1 ไมรวมภาคฤดูรอน  
 2 ลงทะเบียนเรียนตามโปรแกรมที่กําหนดในหลักสูตรฯ มีสทิธิ์ไดรับทุนจนถึงภาคการศึกษาที่ 8 นับจากแรกเขา  

 สําหรับทุนการศึกษาที่ภาควิชาวิศวกรรมเคมีจัดสรรใหกับนิสิตนั้น ไดมาจากงบประมาณที่ไดจาก
คาธรรมเนียมพิเศษคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งไดรับการจัดสรรจากคณะฯ ตามจํานวนนิสิตภาคพิเศษของภาควิชาฯ  
การใชเงินที่ไดมาจากงบประมาณนั้นใหไปที่ตัวนิสิตโดยตรงในรูปแบบทุนการศึกษา  เช่ือวาจากงบประมาณที่จาย
ไปจะไดผลคุมคากับคุณภาพการเรียนการสอนที่เพิ่มมากขึ้น  ตั้งแตไดวัตถุดิบ (นิสิต) ท่ีดีข้ึน  กระบวนการสอนที่
จัดการไดงายข้ึนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และไดผลสัมฤทธิ์ปลายทางที่สูงข้ึนทั้งในดานอัตราการจบการศึกษา  
อัตราการไดงานของบัณฑิต  สุดทายจะสะทอนกลับมาที่ช่ือเสียงของภาควิชาฯ ท่ีดีข้ึน 
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ผลลัพธของการดําเนินงาน 
1. ผลสัมฤทธิ์ของการจบการศึกษาใน 4 ป ของภาคพิเศษสูงกวาเดิม 
2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดรูปแบบการทํางานของภาควิชาฯ ท่ีตางไปจากเดิมมาก (Major Change) และ

คาดวาจะสามารถแกปญหาที่เปนจุดออนของภาควิชาฯ ไดตรงจุด ท่ีจะสะทอนผลกระทบที่เกิดข้ึน (ถาทําได) จะ
สงผลเชิงบวกตองานดานอื่นๆ ของภาควิชาฯ โดยเฉพาะ ดานการเรียนการสอน และการวิจัยซึ่งเปนภารกิจหลักของ
ภาควิชาฯ  

การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 
 โครงการนี้ตองใชระยะเวลาอยางนอย 4 ป จึงจะประเมินผลสัมฤทธิ์ในดัชนีตางๆ ไดครบถวน  ในระหวาง
ดําเนินการตองมีการประเมินตัวช้ีวัดรายยอยอยางสม่ําเสมอและใกลชิด  เพื่อใชประกอบการปรับแผน  โดยเฉพาะ
การใหทุนการศึกษาที่ตองใชงบประมาณคอนขางมาก  ถาไมสามารถนําไปสูเปาหมายที่ตั้งไวอาจมีการปรับเปลี่ยน
เปนรูปแบบอื่น  โดยเฉพาะวิธีการรับนิสิต  อาจแบงบางสวนรับผานการใหโควตาตรงไปที่โรงเรียนมัธยมฯ ขนาด
ใหญท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 
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กระบวนการสงเสริมคุณภาพบัณฑิต 

คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หลักการและเหตุผลของแนวปฏิบัติที่ดี 

การเกษตรเปนศาสตรของแผนดิน เปนรากฐานการประกอบอาชีพของคนไทยและประเทศไทยที่มีมาแต
โบราณ แตมักถูกมองจากสังคมวาเปนอาชีพท่ีทํางานหนัก และตองใชแรงงาน ผูท่ีทําการเกษตรสวนใหญมักมีฐานะ
ไมดีและเปนหนี้ ดังนั้นการศึกษาทางดานการเกษตรจึงถูกมองวาเปนการศึกษาของผูท่ีดอยโอกาสดวย นักเรียน
มัธยมมักเลือกเรียนทางดานเกษตรเปนลําดับทายๆ ถึงแมวาบางสวนอาจมีใจรักที่จะเรียน หรือมีพื้นฐานจาก
ครอบครัวท่ีทําการเกษตรอยูแลว ซึ่งนักเรียนมัธยมที่เขามาเรียนทางดานการเกษตรนี้ จึงไมไดเลือกเรียนดวย
ความชอบ หรือความรักในอาชีพ เพียงแตเลือกเพื่อใหไดเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ  

ผลจากการทําวิจัยสถาบันของคณะเกษตร ในป 2551 พบวา ปญหาคุณภาพของนิสิต โดยเปนมุมมองท่ี
สะทอนมาจากผูประกอบการ พบวา ขาดความรูเฉพาะดาน ขาดทักษะการประยุกตทางวิชาการ มีความสนใจ
ทางดานการเกษตรนอย กรณีท่ีทํางานกับหนวยราชการ พบวา ถามีงานอื่นที่ดีกวา ก็จะลาออกไปทํางานอื่น บัณฑิต
ท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มักเปนคนขี้ใจนอยถูกตําหนิไมได (ขาดความอดทน) มีลักษณะไมยึดติดกับ
องคกร 

จากปญหาที่กลาวมาแลวขางตน คณะเกษตรนําผลจากการดําเนินโครงการวิจัยสถาบันเพื่อวิเคราะหหา
แนวทางแกไข อันจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ท้ัง 5 หลักสูตร คือ หลักสูตร
การจัดการศัตรูพืช หลักสูตรคหกรรมศาสตร หลักสูตรเคมีการเกษตร หลักสูตรเกษตรเขตรอน และหลักสูตร
วิทยาศาสตรเกษตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดลักษณะของบัณฑิตในความตองการของผูใชบัณฑิตในแตละ
สาขาวิชา ดวยความคิดเห็นตางๆ ท่ีไดรับ คณะเกษตรไดมีแนวทางในการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยมี
แผนงานและการดําเนินงานโครงการที่เชื่อมโยงตั้งแตการเพิ่มจํานวนผูสนใจเขาศึกษา การเปลี่ยนแปลงเจตคติ การ
เรียนรูกันระหวางผูปกครอง นิสิต อาจารยท่ีปรึกษาและคณาจารย ซึ่งเปนกลยุทธหรือกลไกสําคัญที่ชวยผลักดันให
ไดนิสิตและผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ และ มีกลไกในการพัฒนาอาจารยรุนใหม โดยมีอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพี่
เลี้ยงในการดูแล พัฒนา และถายทอดองคความรูใหดํารงอยูคูกับองคกรตอไป 

ผลสําเร็จของโครงการฯ 
1. การเพิ่มจํานวนผูสนใจเขาศึกษา และปรับเปลี่ยนเจตคติ 
2. การพัฒนาคุณภาพนิสิต ไดแก การไดงานทํา เงินเดือนเริ่มตน ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการ 
3. ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และกลไกการพัฒนาอาจารยรุนใหม 

ผลการดําเนินงานที่สะทอนแนวปฏิบัติที่ดี 
 คณะเกษตร ดําเนินการกระบวนการสงเสริมคุณภาพบัณฑิต คณะเกษตร ท่ีสะทอนแนวปฏิบัติท่ีดี โดยใช
วงจร PDCA กับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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วิจัยสถาบันวิจัยสถาบัน
ปญหาคุณภาพของนิสิตปญหาคุณภาพของนิสิต  โดยเปนมุมมองที่สะทอนมาจากโดยเปนมุมมองที่สะทอนมาจาก
ผูประกอบการผูประกอบการ  พบวาพบวา

ขาดความรูเฉพาะดานขาดความรูเฉพาะดาน      ขาดทักษะการประยุกตทางขาดทักษะการประยุกตทาง
วิชาการวิชาการ

  ออนวิชาพื้นฐานออนวิชาพื้นฐาน  
  เชือ่ฟงรุนพี่เชือ่ฟงรุนพี่
มีความสนใจทางดานการเกษตรนอยมีความสนใจทางดานการเกษตรนอย
กรณีท่ีทํางานราชการกรณีท่ีทํางานราชการ  พบวาพบวา  ถามีงานอ่ืนที่ดีกวาก็จะถามีงานอื่นที่ดีกวาก็จะ

ลาออกลาออก
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมบัณฑิตที่จบการศึกษาจากม..รัฐรัฐ  มักเปนคนขี้ใจนอยถูกมักเปนคนขี้ใจนอยถูก

ตําหนิไมไดตําหนิไมได  ((ขาดความอดทนขาดความอดทน))  มีลักษณะไมยึดติดกับองคกรมีลกัษณะไมยึดติดกับองคกร

แผน/แนวทาง
1.1. การเพ่ิมจํานวนการเพิ่มจํานวนผูสนใจผูสนใจเขาศึกษาเขาศึกษา  และปรับเปล่ียนเจตคติและปรับเปล่ียนเจตคติ   
2.2. การพัฒนาคณุภาพนิสิตการพัฒนาคณุภาพนิสิต
3.3. ระบบอาจารยที่ปรึกษาระบบอาจารยที่ปรึกษา   และกลไกการพัฒนาอาจารยรุนใหมและกลไกการพัฒนาอาจารยรุนใหมPLANPLAN

DODO

นักเรยีนมัธยม 
(input)

1. ประชาสัมพันธหลักสูตร

2. นิสิตไทยหัวใจเกษตร

นิสิตชั้นปท่ี 1 – 4 (process)

1. พัฒนาขีดความสามารถดานการรูคิด

2. ปฐมนิเทศ : สานสายใยผูปกครอง/คณาจารย

3. พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา

4. ผูบริหารพบนิสิต 4 ชัน้ป

5. เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ

6. ศึกษาดูงานดานการเกษตร

7. ฝกงานเบื้องตน

8. พัฒนาความรูและทักษะวิชาชพี

9. ปจฉิมนิเทศ

ทุกโครงการทุกโครงการ
ใชกระบวนการใชกระบวนการ  

PDCAPDCA
CHECKCHECK

1.1. เพิ่มโครงการใหมเพิ่มโครงการใหม
2.2. ปรบัเปาหมายโครงการปรบัเปาหมายโครงการ
3.3. ยกเลิกโครงการยกเลิกโครงการ

ผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร

ACTACT

บัณฑิต คณะเกษตร
(Output)

1. สํารวจภาวการณได
งานทํา/เงินเดือนเร่ิมตน

2. ระดับความพึงพอใจ
ของนายจาง 
ผูประกอบการ

วิจัยสถาบันวิจัยสถาบัน
ปญหาคุณภาพของนิสิตปญหาคุณภาพของนิสิต  โดยเปนมุมมองที่สะทอนมาจากโดยเปนมุมมองที่สะทอนมาจาก
ผูประกอบการผูประกอบการ  พบวาพบวา

ขาดความรูเฉพาะดานขาดความรูเฉพาะดาน      ขาดทักษะการประยุกตทางขาดทักษะการประยุกตทาง
วิชาการวิชาการ

  ออนวิชาพื้นฐานออนวิชาพื้นฐาน  
  เชือ่ฟงรุนพี่เชือ่ฟงรุนพี่
มีความสนใจทางดานการเกษตรนอยมีความสนใจทางดานการเกษตรนอย
กรณีท่ีทํางานราชการกรณีท่ีทํางานราชการ  พบวาพบวา  ถามีงานอ่ืนที่ดีกวาก็จะถามีงานอื่นที่ดีกวาก็จะ

ลาออกลาออก
บัณฑิตที่จบการศึกษาจากมบัณฑิตที่จบการศึกษาจากม..รัฐรัฐ  มักเปนคนขี้ใจนอยถูกมักเปนคนขี้ใจนอยถูก

ตําหนิไมไดตําหนิไมได  ((ขาดความอดทนขาดความอดทน))  มีลักษณะไมยึดติดกับองคกรมีลกัษณะไมยึดติดกับองคกร

แผน/แนวทาง
1.1. การเพ่ิมจํานวนการเพิ่มจํานวนผูสนใจผูสนใจเขาศึกษาเขาศึกษา  และปรับเปล่ียนเจตคติและปรับเปล่ียนเจตคติ   
2.2. การพัฒนาคณุภาพนิสิตการพัฒนาคณุภาพนิสิต
3.3. ระบบอาจารยที่ปรึกษาระบบอาจารยที่ปรึกษา   และกลไกการพัฒนาอาจารยรุนใหมและกลไกการพัฒนาอาจารยรุนใหมPLANPLAN
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1. ประชาสัมพันธหลักสูตร

2. นิสิตไทยหัวใจเกษตร

นิสิตชั้นปท่ี 1 – 4 (process)

1. พัฒนาขีดความสามารถดานการรูคิด

2. ปฐมนิเทศ : สานสายใยผูปกครอง/คณาจารย

3. พัฒนาระบบอาจารยท่ีปรึกษา

4. ผูบริหารพบนิสิต 4 ชัน้ป

5. เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ

6. ศึกษาดูงานดานการเกษตร

7. ฝกงานเบื้องตน

8. พัฒนาความรูและทักษะวิชาชพี

9. ปจฉิมนิเทศ

ทุกโครงการทุกโครงการ
ใชกระบวนการใชกระบวนการ  

PDCAPDCA
CHECKCHECK

1.1. เพิ่มโครงการใหมเพิ่มโครงการใหม
2.2. ปรบัเปาหมายโครงการปรบัเปาหมายโครงการ
3.3. ยกเลิกโครงการยกเลิกโครงการ

ผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร

ACTACT

บัณฑิต คณะเกษตร
(Output)

1. สํารวจภาวการณได
งานทํา/เงินเดือนเร่ิมตน

2. ระดับความพึงพอใจ
ของนายจาง 
ผูประกอบการ
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กระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติที่ด ี
1. การเพิ่มจํานวนผูสนใจเขาศึกษา และปรับเปลี่ยนทัศนคติ การเรียนรูกันระหวางผูปกครอง นิสิต 

อาจารยทีปรึกษา 
 1.1 โครงการประชาสัมพันธหลักสูตร 

  การประชาสัมพันธหลักสูตร  
1. แผนพับ CD ประชาสัมพันธคณะฯ โครงการ 1 นาทีกับวิทยุ มก. ปายประชาสัมพันธ เพื่อ

เผยแพรหลักสูตรใหสาธารณชนไดรับทราบ (มีเครือขายโรงเรียนที่จัดสงเอกสาร ไมนอยกวา 400 โรงเรียนทั่ว
ประเทศ) 

2. ใหนิสิตรุนพี่แนะนํานักเรียนรุนนองจากโรงเรียนเกา เขามาศึกษาตอในคณะเกษตร โดยอาศัย
ความสัมพันธและความผูกพันที่มีตอโรงเรียนเกา และความประทับใจในคณะเกษตรในการชักชวนรุนนอง โดย
คณะเกษตรใหการสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางใหกับรุนพี่  

3. โดยเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรท้ังภายในและนอกสถานที่ เพื่อประชาสัมพันธ
หลักสูตรกระจายไปตามโรงเรียนตางๆ เชน จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท จันทบุรี นครราชสีมา 
  การประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกกับครูแนะแนว  
  โดยความรวมมือกับคณะวนศาสตร คณะประมงและคณะเกษตร และจัดโดยคณะเกษตรโดย
ความรวมมือกับคณะวนศาสตรและคณะประมง เพื่อใหครูแนะแนวมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนทางดานการเกษตร และ
ไดทําความเขาใจในหลักสูตร การเรียนการสอน แนวทางประกอบอาชีพ   และไดถายทอดความเขาใจนั้นๆ ให
นักเรียนทั่วทุกภูมิภาคไดรับทราบ อีกทั้งคณะฯ ยังมุงเนนผูท่ีสนใจศึกษาทางดานการเกษตรและมีผลการเรียนอยูใน
ระดับดีใหเขาสอบโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร 
  Agri - Bio Science Camp 
  เพื่อใหเยาวชนระดับมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 4 และ 5 จากทั่วประเทศ ท่ีมีความสนใจกิจกรรมทางดาน
การเกษตร และมีความมุงมั่นที่จะศึกษาตอ เพื่อพัฒนางานทางดานวิทยาศาสตรเกษตรในอนาคต สามารถประยุกต
ความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ชีว เคมี ฟสิกส) รวมกับองคความรูทางการเกษตร อีกทั้ง คณะเกษตร
ยังมีความมุงหวังในการคัดเลือกนักเรียนที่สนใจศึกษา และมีศักยภาพในการพัฒนางานทางดานวิทยาศาสตรเกษตร 

1.2 โควตารับตรง นิสิตไทยหัวใจเกษตร 
  เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนมัธยมสอบตรง เพื่อใหไดนักเรียนมัธยมที่มีความสนใจ มีศักยภาพ และ
มีความมุงมั่นที่จะเรียนในคณะเกษตร   

1.3 การพัฒนาขีดความสามารถดวยความรูคิด 
  เพื่อใหนิสิตไดมีการคิดอยางมีหลักการและเหตุผล (คิดเปน) มีการวางแผนการเรียนในคณะ
เ กษตรตั้ ง เ ป า หม า ยขอ งตน เ อ ง  และ เ ต รี ย มคว ามพร อ มก อนก า ร เ รี ย นและก า รทํ า กิ จ ก ร รม ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมท้ังการพัฒนาบุคลิกภาพของนิสิตในการเปนผูนํา คุณภาพดานวิชาการและวุฒิภาวะ
ทางสังคม นอกจากนี้แลวยังเปนการเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางนิสิต และอาจารยท่ีปรึกษาดวย 
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1.4 ปฐมนิเทศนิสิต: สานสายใยผูปกครองและคณาจารย 
  เพื่อใหนิสิตและผูปกครองทราบและเขาใจขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ระบบการศึกษา กฎระเบียบ 
ขอบังคับ ขอพึงปฏิบัติในการศึกษาและการดําเนินชีวิตตั้งแตเขาศึกษา อีกทั้งการสานสัมพันธอันดีระหวางนิสิต 
ผูปกครอง กับคณาจารย 

1.5 ผูบริหารพบนิสิต 4 ชั้น ป 
  เพื่อผูบริหารคณะเกษตรไดมีโอกาสพบปะนิสิต ช้ีแจงสถานภาพปจจุบันของนิสิตแตละช้ันป 
ขอมูลท่ีจําเปนตอการศึกษาของนิสิต สรางความเขาใจในระบบการศึกษา วิธีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และให
นิสิตไดตระหนักถึงคุณคา และประโยชนของการศึกษา กระตุนใหนิสิตเกิดการไขวหาความรูและใชเวลาใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง เพื่อใหสามารถพัฒนาเปนบุคคลที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต อีกทั้งการจัดโครงการจะชวย
สรางความใกลชิดระหวางผูบริหารคณะเกษตรกับนิสิต 

2. การพัฒนาคุณภาพนิสิต 
2.1 การเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ 

  เพื่อใหนิสิตมีผลการเรียนที่ดี ข้ึน โดยมีการจัดติวใหกับนิสิตในรายวิชาเคมี คณิตศาสตร 
นอกจากนี้แลวยังมีการเพิ่มพูนความรูทักษะการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอรดวย 

2.2 การศึกษาดูงานทางดานการเกษตร 
  เพื่อใหนิสิตไดมีประสบการณในการประกอบอาชีพทางดานการเกษตรเพื่อนําความรูท่ีไดมา
เสริมทักษะในการเรียนรูในชั้นเรียนและนําความรูท่ีไดไปเปนแนวทางในการประกอบการตัดสินใจประกอบอาชีพ
ของนิสิตในอนาคต เปดโลกทัศนของนิสิตใหกวางขึ้น  

2.3 ฝกงานเบื้องตนนิสิตคณะเกษตร 
  เพื่อใหนิสิตมีความรูพื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับการเกษตรที่จะทําใหนิสิตมีความเขาใจปญหาทางดาน
การเกษตร และเรียนรูวิธีการแกปญหาได ทําใหนิสิตไดมีโอกาสสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม โดยใช
ศูนยวิจัยขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ สถานีวิจัยปากชอง สถานีวิจัยทับกวาง องคการสงเสริมกิจกรรมโคนมแหง
ประเทศไทย เปนแหลงใหความรู 

2.4 พัฒนาทักษะเพ่ือเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร  (Skill Development For Future Agro preneur)  
  เพื่อใหนิสิตไดรับประสบการณตรงจากสถานประกอบการ เพื่อเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร 
โดยความรวมมือ ระหวาง สมาคมนิสิตเกาคณะเกษตร กับ สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม  18 
องคกร 

2.5 เตรียมความพรอมสําหรับบัณฑิต 
  เพื่อเตรียมความพรอมในการสมัครงานใหนิสิตกอนจบการศึกษา และสรางวิสัยทัศนในการ
ทํางาน การอยูรวมในสังคมและมุมมองตางๆใหกับนิสิตกับคณาจารย และความภาคภูมิใจในสถาบัน 
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3. ระบบอาจารยที่ปรึกษาและกลไกการพัฒนาอาจารยรุนใหม 
 การเตรียมความพรอมสูการเปนอาจารยท่ีปรึกษามืออาชีพ เพื่อใหความรู หลักการ แนวทาง และ

เทคนิคในการเปนอาจารยท่ีปรึกษาที่ดี และใหขอมูลท่ีควรทราบอาจารยท่ีปรึกษา และกระตุนใหอาจารยคณะ
เกษตรไดตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของอาจารยท่ีปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพของอาจารยท่ีปรึกษา 

ผลลัพธของการดําเนินงาน 
เนื่องจากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ยังไมจบกระบวนการ สิ่งท่ีคาดหวังจากการเปลี่ยนแปลง

จากการดําเนินโครงการ ท่ีเกิดข้ึน คือ ไดนักเรียนมัธยมที่มีศักยภาพในการเรียน มีความมุงมั่น และความตั้งใจที่จะ
เขาศึกษาตอในคณะเกษตร เมื่อนักเรียนเหลานั้นไดเปนนิสิตคณะเกษตร จึงมีความรักในการเรียน และเรียนไดเกรด
เฉลี่ยดีกวานิสิตในปท่ีผานมา ทําใหนิสิตจบตรงเวลาภายใน 4 ป เมื่อบัณฑิตออกไปสูชีวิตการทํางาน ก็จะเปน
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพตรงตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 
ฝายประกันคุณภาพ คณะเกษตร จะนําผลการประเมินจากโครงการตางๆ มาปรับปรุงการจัดทําแผนการ

ดําเนินงานประจําปงบประมาณ เพื่อกําหนดโครงการ/กิจกรรม และแนวทางปฏิบัติท่ีดีในปถัดไป เพื่อใหไดมาซึ่ง
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
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การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญในวิชาหลักการตลาดเกษตร :  
โครงการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร 

คณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หลักการและเหตุผลของแนวปฏิบัติที่ดี 

วิชาหลักการตลาดเกษตร  เปนวิชาบังคับในหมวดการตลาดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(เศรษฐศาสตรเกษตร) ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เปดสอนใหกับนิสิตสาขาเศรษฐศาสตรเกษตรชั้นปท่ี 3 ในภาคตนของทุกปการศึกษา เนื้อหาของวิชากลาวถึง  
หลักการตลาดทั่วไปและการตลาดเกษตร ลักษณะสินคาเกษตร ลักษณะของผูผลิตและผูบริโภคสินคาเกษตร 
สถาบันการตลาด ระบบและหนาท่ีการตลาด วิถีการตลาด ตลาดอนาคต การตั้งราคา ตนทุน สวนเหลื่อมและปญหา
การตลาด วัตถุประสงคของวิชานี้ เพื่อใหผูเรียนทราบความหมายและคําศัพททางการตลาด มองเห็นสภาพการ
ประยุกตทฤษฎีเศรษฐศาสตรเขากับการตลาดทั้งสินคาเกษตรที่เปนวัตถุดิบและสินคาเกษตรที่แปรรูปเปนผลิตภัณฑ
อาหาร ทราบประเภทของสถาบันและลักษณะของตลาดสินคาเกษตรที่เปนวัตถุดิบและผลิตภัณฑอาหารของไทย 
ทราบปญหาและแนวทางแกไขทั้งในอดีตและอนาคต ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงไดกําหนดใหนิสิต
ทําการศึกษาคนควาขอมูลและจัดทําเปนรายงาน โดยมีสัดสวนของคะแนนคิดเปนรอยละ 20 ของคะแนนในการ
วัดผลท้ังหมด เพื่อใหนิสิตไดมีความรูความเขาใจในทฤษฎีและสามารถนําทฤษฎีท่ีเกี่ยวของมาประยุกตใชในการ
ตัดสินใจดานการตลาดของสินคาเกษตรตางๆตามวัตถุประสงคของวิชา ซึ่งในปการศึกษาที่ผานๆมาไดมีการศึกษา
คนควาในหลายรูปแบบ เชน การจัดทําแบบสอบถามออกไปสัมภาษณผูคาปลีกสินคาเกษตรชนิดตางๆเพื่อทราบถึง
การทําหนาท่ีการตลาดตางๆในการนําสินคามาจําหนายใหกับผูบริโภคคนสุดทาย เปนตน  จากการฝกปฏิบัติ
ดังกลาวสามารถทําใหนิสิตเขาใจในเนื้อหาและการทําธุรกิจจริงไดมากขึ้นรวมทั้งรับทราบปญหาและให
ขอเสนอแนะดานการตลาดที่เกิดข้ึน 

ผลสําเร็จของโครงการฯ 
การจัดนําเสนอผลงานทั้ง 2 ครั้ง (เมื่อ 10/09/08 และ 09/09/09 ) ท่ีผานมา พบวา นิสิตไดมีการเรียนรูและมี

ประสบการณเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานไดดวยตนเอง และสรางสรรคผลงานในดานการตลาดสินคาเกษตรและ
อาหารหลากหลายชนิด เพื่อใหมีเอกลักษณของสินคาท่ีสรางความแตกตางและสามารถนําไปปฏิบัติเปนธุรกิจได
จริง บางชนิดเปนสูตรอาหารที่ยังไมมีการจําหนายในตลาด บางชนิดดัดแปลงจากสินคาท่ีมีในตลาดแลวนํามาเพิ่ม
กลยุทธการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย ซึ่งสินคาท่ีนําเสนอจะเนนสินคาเกษตรที่ผลิตไดในประเทศไทยเปนหลัก ดังมี
รายช่ือสินคา จําแนกตามผลงานในแตละปการศึกษา ดังนี้ 
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ผลงานประจําปการศึกษา 2551 ประกอบดวย 

 ช่ือสินคา          ประเภท  รายละเอียดของสินคา    
กลุมท่ี 1. “ Fruit Choc” อาหารวาง ผลไมสดชุบช็อกโกแลตแตงลวดลาย 
กลุมท่ี 2. “ คุกกี้ อะบีโอะ” อาหารวาง คุกกี้ผสมพืชท่ีเหมาะกับสุขภาพตามกลุมเลือด 
กลุมท่ี 3.  “ Sweet-Pack-Bakery” อาหารวาง Jelly fruit Cakeบรรจุในเปลือกผลไมตามฤดูกาล 
กลุมท่ี 4. “ Fruity Crystal” อาหารวาง คลายขนมรวมมิตรผลิตจากผลไมจําแนกตามกลุมธาตุ 
กลุมท่ี 5. “ ผัก Hydroponic” อาหาร จําหนายภายในบรรจุภัณฑท่ีทําข้ึนจากวัสดุกลองสรุา 
กลุมท่ี 6. “ ยิ้มเสนห” อาหารวาง ขนมพื้นบานจัดจําหนายในบรรจภุัณฑใหมท่ีสวยงาม 
กลุมท่ี 7.  “ Fruity Berry” อาหารวาง ขนมคลายลูกชุบในวุนหลากสี 
กลุมท่ี 8.  “ บราวนี่พริกขี้หนู” อาหารวาง บราวนี่ผสมพรกิขี้หนู เมล็ดทานตะวันและเมล็ดฟกทอง 
กลุมท่ี 9.  “ ตะไครหอมไลยุง” ของใช ผลิตภัณฑตะไครหอมบรรจุในเครื่องจักสานรูปตางๆ 
กลุมท่ี 10.   “ Soft Cookies” อาหารวาง คุกกี้ผลิตจากขาวหอมมะล ิ
 ผลงานดานวิชาการที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote เปนกลุมเดียวกันคือกลุมท่ี 3 ซึ่งแสดง
ใหเห็นถึงความดีเดนของผลงาน ผลการตัดสินดานวิชาการจากอาจารยจํานวน 20 คน สวนผล Popular Vote ไดจาก
ผูเขารวมชมงานจํานวน 361 คน  ท้ังนี้จํานวนผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 499 คนประกอบดวยคณาจารย 20 คน  
นิสิตช้ันปท่ี 3 จํานวน 108 คน นิสิตช้ันปอื่นๆจํานวน 339 คน นิสิตปริญญาโทและบุคคลทั่วไปจํานวน 22 คน   

ผลงานประจําปการศึกษา 2552 ประกอบดวย 

       ช่ือสินคา        ประเภท  ลักษณะเดนของสินคา    
กลุมท่ี 1.  “Eat to Go”  อาหารวาง  แปงหอไสสมตํา ไสผลไมสดและไสซีฟูดเพื่อชวนใหนึกทองเที่ยว 
กลุมท่ี 2.   “คําไท” อาหารวาง ขาวผัดและขาวหนาตางๆแบบไทยบรรจุในกระทงขนาดพอคํา 
กลุมท่ี 3.   “Baan Pie”  อาหารวาง ชีสพายโฮมเมดหลากรสจากผลไมนานาชนิด 
กลุมท่ี 4.  “อิ่มรุง”  อาหารวาง ขาวเหนียวหมปูงรสพะโล รสพริกไทยดําสําหรับมื้อเชาและอื่นๆ 
กลุมท่ี 5. “Snack Rice” อาหารวาง ขาวแตนเคลือบช็อกโกแลตแตงหนาหลากหลายสไตล 
กลุมท่ี 6.  “Wander Grains” อาหารวาง วุนเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรและธัญพืช 
กลุมท่ี 7.  “สี่นางลงแกว” อาหารวาง ขนมพาย-มูส-วุนผสมผลไมสี่รสบรรจุในถวยแกว 
กลุมท่ี 8. “เปายิ่งชุบ”  อาหารวาง ซาลาเปาไสแปลกแหวกแนวทัง้ของคาวและของหวาน 
กลุมท่ี 9. “ช้ัน..(กลีบ)ลําดวน” อาหารวาง ขนมกลีบลําดวนผสมงาดํา คอนเฟลค กลวยตาก มะมวงหิมพานต 
กลุมท่ี 10. “Lady’s Pie”    อาหารวาง ขนมพายหนาแยมผลไมตางๆที่เหมาะสําหรับสุภาพสตรี 
กลุมท่ี 11. “Ice Bang”       อาหารวาง   ไอศกรีมรสผลไมเพื่อสุขภาพเชนนอยหนา มังคุด เปนตน 
กลุมท่ี 12.  “ฮานะ(HANA)” อาหารวาง    ขาวทอดหลากรสเชนไสตมยํากุง แกงเขียวหวาน ลาบไกฯลฯ 
กลุมท่ี 13. “Peang-Podd”  อาหารวาง แปงทอดหรือแพนเคกสอดไสผลไมสด แยมผลไมและน้ําสมุนไพร

จากใบอินทนิน 
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 ในปนี้นิสิตมีเวลาเตรียมงานมากขึ้น และไดเห็นแนวคิดในการนําเสนอจากปท่ีแลวประกอบกับไดรับเงิน
สนับสนุนบางสวนจากภาควิชา ทําใหการจัดบอรดนําเสนอแตละกลุมมีรูปแบบสวยงามและใกลเคียงกัน อีกทั้ง
นิสิตสามารถทําการประชาสัมพันธไดอยางกวางขวางทําใหจํานวนผู เขารวมกิจกรรมเพิ่มข้ึนเปน 966 คน
ประกอบดวยคณาจารย 22 คน  นิสิตช้ันปท่ี 3 จํานวน 124 คน นิสิตช้ันปอื่นๆคณะเศรษฐศาสตรจํานวน 483 คน 
นิสิตจากคณะอื่นๆจํานวน 274 คน นิสิตปริญญาโทและบุคคลท่ัวไปจํานวน 63 คน  สําหรับผลงานดานวิชาการท่ี
ไดรับรางวัลชนะเลิศและรางวัล Popular Vote ในปนี้ก็เปนกลุมเดียวกันอีกคือกลุมท่ี 2 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความ
ดีเดนของผลงาน ท้ังดานแนวคิดทางวิชาการและรูปแบบการนําเสนอที่สามารถถายทอดความคิดใหผูอื่นเขาใจได
เปนอยางดี ผลการตัดสินดานวิชาการมาจากอาจารยจํานวน 15คน สวนผล Popular Vote ไดจากผูเขารวมชมงาน
จํานวน 806 คน 

ผลการดําเนินงานที่สะทอนแนวปฏิบัติที่ดี 
โครงการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร อาจกลาวไดวาเปนโครงการที่เขาขายเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดี เนื่องจาก 
1. เปนกิจกรรมทางวิชาการในรายวิชาท่ีมีผู เรียนเขารวมกิจกรรมมากที่สุดของหลักสูตรสาขา

เศรษฐศาสตรเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเนื่องจากเปนวิชาบังคับของนิสิตช้ันปท่ี 3 และ
เปนวิชาที่ผูสอนทุกหมูใช Course Syllabus เดียวกัน ขอสอบชุดเดียวกันและใชกิจกรรมเสริมรวมกัน 

2. เปนกิจกรรมที่คณาจารยใหความสนใจไมเพียงแตอาจารยในภาควิชาฯ ยังรวมถึงอาจารยตางภาควิชา
ซึ่งมารวมเปนกรรมการตัดสินผลงาน ทําใหเกิดความหลากหลายมุมมอง โปรงใสและยุติธรรม 

3. เปนกิจกรรมที่มีนิสิตช้ันปอื่น ท้ังในสาขา ตางสาขาและตางคณะใหความสนใจเขารวมชมงานเปน
จํานวนมาก 

4. เปนกิจกรรมที่นิสิตเปนผูสรางสรรคผลงานและดําเนินการจัดรูปแบบของการนําเสนอดวยตนเอง ซึ่ง
สอดคลองกับการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางไดอยางดีท่ีสุด 

5. เปนกิจกรรมที่หัวหนาภาควิชาฯกลาวชมในที่ประชุมภาควิชาฯหลายครั้งและเสนอใหเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดีสําหรับกิจกรรมกลุมท่ีควรดําเนินการในระดับชั้นปอื่นๆของภาควิชาฯ 

กระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติที่ด ี
วิธีการกําหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 
รูปแบบของโครงการ โดยการทดลองใหนิสิตแบงกลุมและเลือกทําแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร

ข้ึนมา 1 ชนิด โดยใหเลือกตลาดและกําหนดกลุมผูบริโภคเปาหมาย รวมท้ังกลยุทธการตลาดในดานตางๆ ประมาณ
การรายรับ-รายจายใหเห็นผลประกอบการวาคุมคาตอการลงทุนหรือไม สําหรับรูปแบบการนําเสนอนั้น กําหนดให
จัดแสดงแผนงานในรูปโปสเตอรประชาสัมพันธใหนิสิตอื่นๆมาชมงานและใหคะแนนผลงานเพื่อเปนคะแนน 
Popular Vote  สําหรับเนื้อหาดานวิชาการนั้นจะใหคะแนนโดยคณาจารยของภาควิชาฯ (รายละเอียดเกณฑการให
คะแนนและเกณฑการตัดสินแสดงในรายงานวิจัยในชั้นเรียน) ดังนั้นโครงการประกวดในครั้งนี้จึงประกอบดวยการ
ประกวดใน 2 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศดานแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร (Top Agricultural Marketing 
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Plan) และรางวัลชนะเลิศดานขวัญใจมหาชน (Popular Vote) อยางไรก็ตามรูปแบบการศึกษาคนควารูปแบบนี้ตอง
อาศัยความรวมมือของทั้งนิสิตและอาจารยผูสอนรวมทั้งอาจารยในภาควิชาฯดวยจึงจะเกิดผลตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว 

ในป 2551 มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ คือในแตละหมูเรียนจะชี้แจงรูปแบบของโครงการฯ ระบุรายละเอียด
ของเนื้อหาวิชาการที่ตองจัดทํา พรอมแบงนิสิตท้ัง 2 หมูออกเปน 10 กลุมๆละ 10-11 คน แตละกลุมเลือกผูแทนกลุม
มาประชุมรวมกัน ในสวนการนําเสนอผลงานไดจัดทําเปน “โครงการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและ
อาหาร ประจําปการศึกษา 2551” หรือช่ืองานที่ตัวแทนนิสิตไดรวมกันตั้งช่ือวา “Ag-Marketing Creative Fair 2008” 
จัดข้ึนเมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2551 เวลาตั้งแต 8.30 -17.00 น. ณ หองโถงชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะ
เศรษฐศาสตร ซึ่งนิสิตเปนผูดําเนินงานในการจัดงานทั้งหมดโดยมีอาจารยผูสอนเปนที่ปรึกษา  

สําหรับวิธีการดําเนินงานในป 2552 มีวิธีการเชนเดียวกัน แตมีจํานวนนิสิตเพิ่มข้ึนเปน 13 กลุมในสวนการ
นําเสนอผลงานไดจัดทําเปน “โครงการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร ประจําปการศึกษา 2552” 
หรือช่ืองานวา “Ag-Marketing Creative Fair 2009” จัดข้ึนเมื่อวันที่ 9-11   กันยายน 2552 เวลาตั้งแต 8.30 -17.00 น. 
ณ หองโถงชั้น 2 อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร 

 รูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน  
 การดําเนินโครงการทั้ง 2 ครั้งมีการรายงานใหท่ีประชุมภาควิชาทราบเปนระยะทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ

และเรียนเชิญใหอาจารยรวมเปนกรรมการตัดสินผลงานของนิสิต ซึ่งอาจารยในภาควิชาไดใหความสนใจและ
รวมมือเปนอยางดียิ่ง ในสวนของนิสิต การดําเนินงานไดมีการประชุมนิสิตท้ังหมดและตัวแทนกลุมหลายครั้ง มีการ
พิจารณากําหนดรายละเอียดของงาน ท่ีเปนงานสวนกลางโดยแตละกลุมแบงความรับผิดชอบกัน และมีการประชุม
เพื่อติดตามงานเปนระยะจนถึงวันจัดงาน 

 ขั้นตอนการดําเนินงาน (work flow) 
1. ขออนุมัติหลักการโครงการการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร ประจําปการศึกษา 

2551  
2. ขออนุมัติใชพื้นที่หองโถง อาคารปฏิบัติการคณะเศรษฐศาสตร เพื่อเปนสถานที่จัดงาน 
3. ประชุมตัวแทนกลุมของนิสิตเพื่อพิจารณารายละเอียดของงานและแบงความรับผิดชอบ ไดแก 

3.1 งานประชาสัมพันธ                              ผูรับผิดชอบคือ กลุม 1 
3.2  ทําบัตรเชิญคณาจารย    ผูรับผิดชอบคือ กลุม  10 
3.3 การขอยืมบอรด  - รับบอรด   ผูรับผิดชอบคือ กลุม  3 
   - คืนบอรด   ผูรับผิดชอบคือ กลุม  6 
3.4 การจัดเตรียมเอกสารและรับลงทะเบียน  ผูรับผิดชอบคือ กลุม  9 
       เตรียมบัตรลงคะแนน-แจกบัตร 
3.5 การจัดทําแบบประเมินผลและรวบรวม  ผูรับผิดชอบคือ กลุม  4 
3.6 พิธีกรและเตรียมคํากลาวรายงาน   ผูรับผิดชอบคือ กลุม  7 
3.7 จัดสถานที่ ตกแตงสถานที่    ผูรับผิดชอบคือ กลุม  2 ,5 ,8 
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4. ประชุมติดตามงาน 2-3 ครั้ง  
5. นําเสนอผลงาน  /ตัดสินผลงาน 
6. ประเมินผลผูเขาชมงาน ประเมินความพึงพอใจของผูเรยีน (นิสิตช้ันปท่ี 3) 
7. สรุปผลรายงานภาควิชาและจัดทําผลการวิจัยในชั้นเรียน 

สําหรับข้ันตอนการดําเนินงานในปการศึกษา 2552 เปนเชนเดียวกับปการศึกษา 2551 แตมีการปรับปรุง
ตามผลการวิจัยในชั้นเรียน โดยการประชุมแตละครั้งเปลี่ยนเปนการประชุมนิสิตท้ังหมดแทนการประชุมเฉพาะตัว
แทนกลุมเพื่อใหทุกคนไดรับทราบขอมูลเหมือนกัน 

ผลลัพธของการดําเนินงาน 
ภาพรวมของการจัดโครงการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหารเปนที่พอใจมาก โดยเฉพาะใน

ปแรก (2551) พบวา นิสิตตางทุมเทในการจัดงาน แมวาจะตองลงทุนในการพัฒนาสินคาดวยทุนของตนเอง ซึ่งบาง
กลุมใชเวลาในการลองผิดลองถูกมากพอสมควร แตนิสิตตางก็เห็นวา โครงการดังกลาวเปนโครงการที่ดีไดใช
ความรูและความคิดสรางสรรคท่ีอิสระ รวมทั้งใหความสนุกสนาน  โครงการนี้จึงสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค
เปนอยางดีมาก ดังจะเห็นไดจาก 

1. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูและการแบงปนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
2. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับประสบการณท่ีดีในการทํากิจกรรมรวมกัน  
3. นิสิตผูนําเสนอผลงานไดมีการจัดการองคความรู  มีการพัฒนาทักษะตางๆ ไดรับการเรียนรูท่ีจะ

แบงปน  เรียนรูการทํางานเปนทีม ความสามัคคีในหมูคณะ  และเพื่อเปนประโยชนในการประกอบอาชีพของนิสิต
ตอไปในอนาคต 

4. ผูสอนสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการทําวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนศูนยกลางไดอยางมีประสิทธิผลมากขึ้น 

5. นิสิตสามารถนําสงผลงานเขาประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเภทนิสิต ในสาขา
เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ 

สําหรับผลในขอ 5 นั้น หลังจากผลการประกวดของโครงการในปแรก (2551) พบวานิสิตท่ีอยูในกลุมท่ี
ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดนําโครงงานมาพัฒนาและนําเสนอเขาประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประเภทนิสิต ในสาขาเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ  ภายใตการใหคําปรึกษาของอาจารยณิธิชา  ธรรมธนากูล ผล
การประกวดนิสิตไดรับรางวัลชมเชยของสาขาฯ ซึ่งมีเพียงรางวัลเดียวและไดรับรางวัล Popular Vote จากการ
ประกวดผลงานของนิสิตประมาณ 40 โครงการ ซึ่งนับไดวาเปนความสําเร็จของโครงการไดอีกประการหนึ่ง ท่ี
สามารถตอยอดไปยังเปาหมายระดับมหาวิทยาลัยได 

การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 
การคนควาขอมูลการตลาดสินคาเกษตรที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบการเรียนวิชาหลักการตลาด

เกษตรในรูปแบบของการประกวดแผนการตลาดสินคาเกษตรและอาหาร เปนที่ยอมรับของผูเรียนและผูเรียน(ป 
2551)รอยละ 98.77 เห็นวารูปแบบนี้ควรดําเนินการตอไป ซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องเปนปท่ี 2 สําหรับผลการ
ประเมินในป 2552 ผูเรียนรอยละ มีความเห็นวาควรดําเนินการตอไป ดังนั้นอาจารยผูสอนจึงมีเปาหมายจะ
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ดําเนินการรูปแบบนี้ตอไปอีกประมาณ 3 ป โดยในแตละปจะนําผลการวิจัยในชั้นเรียนที่เกี่ยวของกับการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนมาเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงจุดออนหรือจุดบกพรองท่ีเกิดข้ึนในแตละป 
ท้ังนี้เมื่อครบระยะเวลา 5 ป (2551-2555) จะทําการวิเคราะหภาพรวมของโครงการเพื่อพิจารณาเลือกรูปแบบในการ
คนควาขอมูลการตลาดสินคาเกษตรประกอบการเรียนวิชาหลักการตลาดเกษตรใหมอีกครั้งเพื่อใหการเรียนการสอน
ในวิชานี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคของวิชาตอไป 
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เสริมสรางระบบทํางาน PDCA สําหรับกิจกรรมพัฒนานิสิต 

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
หลักการและเหตุผลของแนวปฏิบัติที่ดี 

โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิต รวมกับคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการใชกระบวนการทํางานเชิงระบบ PDCA (Plan Do Check Action) ในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตมาอยางตอเนื่อง จึงสงผลใหคณะกรรมการสโมสรนิสิตมีการทํางาน
อยางเปนระบบ และมีความเขมแข็งระหวางรุนพี่และรุนนอง ในการคิดและริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตซึ่งเปน
ผูมีสวนไดเสียจากการดําเนินโครงการตางๆ ในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร และบูรณาการกิจกรรมนอก
หองเรียนและชีวิตจริงในดานการพัฒนาทักษะความรูความสามารถทางวิชาการ ดานการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะ
ผูนํา ดานการสงเสริมสุขภาพและนันทนาการ ตลอดจนดานการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม มุงใหนิสิตเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาตนเอง สงเสริมการกลาแสดงออก ตัดสินใจ และการคิดสรางสรรคในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม  

โครงการตางๆ ท่ีคณะกรรมการสโมสรนิสิตไดวางแผนที่จะดําเนินการนั้น จะถูกกําหนดลงในแผนงาน
พัฒนานิสิตในแตละปการศึกษา ซึ่งโครงการเหลานี้จะเสนอขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุน
การศึกษาประเภทกิจกรรมพัฒนานิสิต ซึ่งเปนทุนที่ใหแกโครงการที่ดําเนินการผานคณะกรรมการดําเนินงาน
สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรรมการฝายพัฒนานิสิต คณะ
ศึกษาศาสตร 

ซึ่งบทบาทอํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต ประกอบดวย 1) พิจารณาและเสนอ
ความเห็นการใหทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทกิจกรรมพัฒนานิสิต รวมถึงใหคําปรึกษาทั้งในดานการวางแผน
จัดทําโครงการ/กิจกรรม การบริหารโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการติดตามสรุปและประเมินผลการดําเนิน
โครงการตางๆ ตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จที่ไดกําหนดไวในแตละโครงการ/กิจกรรม 2) สนับสนุนและสงเสริมนิสิต
ใหทํากิจกรรมโดยเปนกิจกรรมที่พัฒนาทักษะ 4 ดาน 3) พิจารณาตัดสินเลือกนิสิตดีเดนและนิสิตท่ีเสนอขอรับ
ทุนการศึกษาจากองคกรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ 4) ตลอดจนควบคุมดูแลความประพฤติของนิสิต
ใหอยูในระเบียนวินัยของมหาวิทยาลัย 

ผลสําเร็จของโครงการฯ 
 จากผลของการดําเนินงานโครงการฯ พบวา โครงการพัฒนานิสิตท่ีดําเนินการโดยคณะกรรมการสโมสร
นิสิต คณะศึกษาศาสตร และทํางานรวมกับคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น มีเปาหมายที่จะพัฒนา
นิสิต ของคณะศึกษาศาสตร คือ 

1. เพื่อใหนิสิตเห็นคุณคาในตนเอง พัฒนาตนเอง และใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมได เปนอยางดีและมี
ความสุข  
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2. เพื่อพัฒนานิสิตใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ความคิด เจตคติ และการปฏิบัติงาน รวมถึงการทํางาน
รวมกันเปนกลุม การมีความสัมพันธท่ีดีระหวางศิษยกับอาจารย  และการรวมมือท่ีดีระหวาง รุนพี่-รุนนอง  

3. นิสิตในคณะศึกษาศาสตร มีสวนชวยใหเกิดกระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรู เพื่อนําไปสู
กระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงานที่สะทอนแนวปฏิบัติที่ดี 
1. คณะกรรมการสโมสรนิสิตทํางานรวมกับคณะศึกษาศาสตร ใชกระบวนการ PDCA 
2. รูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร และบูรณาการกิจกรรมนอกหองเรียนและชีวิตจริง 
3. พัฒนาทักษะความรูความสามารถทางวิชาการ พัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผูนํา การสงเสริมสุขภาพ

และนันทนาการ และการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
4. โครงการพัฒนานิสิตจะถูกกําหนดในแผนงานพัฒนานิสิตในแตละปการศึกษา 
5. โครงการตางๆ ของนิสิตจะเสนอขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาประเภทกิจกรรมพัฒนานิสิต 
6. โครงการจะดําเนินการผานคณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร และตองไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร 

กระบวนการที่เปนแนวปฏิบัติที่ด ี
นโยบาย แนวทางการทํางาน แผนงาน 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เล็งเห็นวา การทํางานรวมกันเชิงระบบเปนวิธีการหนึ่งท่ีชวย

ใหนิสิตรูจักการวางแผนการทํางานอยางเปนขั้นตอน และมีการวางแผนการทํางานรวมกันทั้งในลักษณะแผนงาน
การพัฒนานิสิตท้ังในรูปแบบแผนระยะสั้น (1 ป) และแผนระยะยาว (3-5 ป) ซึ่งกิจกรรมพัฒนานิสิตจะดําเนินการ
โดยคณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิตท่ีประกอบดวยนิสิตสาขาวิชาตางๆ ซึ่งมีการแบงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบในการดําเนินงานจัดทํากิจกรรมและโครงการตางๆ ท่ีไดกําหนดไวในแผนการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา
นิสิต ประจําปการศึกษา ซึ่งการจัดโครงการพัฒนานิสิตนั้นคณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิตมีการติดตาม
แผนงานพัฒนากิจกรรมที่วางไวโดยมีการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกโครงการทั้งในรูปแบบรายงาน
ฉบับยอ (ไมเกิน3 หนา) และฉบับสมบูรณ (เลมใหญ) ท่ีไดดําเนินการเสร็จสิ้นในแตละปการศึกษา โดยนิสิตจะไดมี
การนําผลการประเมินโครงการมาสรุป หารือระหวางคณะกรรมการสโมสรนิสิต กับคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต 
คณะศึกษาศาสตร เพื่อหาแนวทางรวมกันในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม/โครงการในปการศึกษาถัดไป 
 วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 

การทํางานเชิงระบบของคณะกรรมการสโมสรนิสิต 
กระบวนการบริหารจัดการและดําเนินโครงการพัฒนานิสิตท้ังท่ีเปนโครงการระดับมหาวิทยาลัย ระดับ

คณะ  ระดับภาควิชา  รวมถึงระดับสาขาวิชาต างๆ  ในคณะศึกษาศาสตรนั้น  นิสิตคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีโอกาสไดทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการสโมสรนิสิต ท่ีมีการแบงหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบอยางชัดเจนในดานตางๆ เชน ดานการบริหาร ดานวิชาการ ดานการพัฒนากิจกรรมนิสิต ดานนิสิต
สัมพันธ ดานประชาสัมพันธ และดานการเงินและจัดซื้อ เปนตน ซึ่งคณะกรรมการสโมสรนิสิตชุดนี้ จะทําหนาท่ี
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กําหนดนโยบายวางแผน และบริหารจัดการดําเนินการโครงการพัฒนานิสิต และโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตใน
แตละสาขาวิชา ท่ีนิสิตคิดวาจะชวยพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะ ความรู ความสามารถและประสบการณของนิสิต
ผูเขารวมโครงการใน 4 ดาน  คือ 1) กิจกรรมดานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม จิตอาสา จิตสาธารณะและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 2) กิจกรรมดานพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถ 3) กิจกรรมดานพัฒนาบุคลิกภาพ และ 
4) กิจกรรมดานพัฒนาสุขภาพและนันทนาการ  

ซึ่งกิจกรรมตางๆ เหลานี้ มีรูปแบบในการบริหารจัดการใน 2 ลักษณะ คือ โครงการที่คิดริเริ่มและ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิต และโครงการที่นิสิตในแตละสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี เปนผูคิดริเริ่ม 
เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพของแตละสาขาวิชา สําหรับการดําเนินโครงการดังกลาวนั้น นิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในทุกสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ตั้งแตช้ันปท่ี 1 ถึงช้ันปท่ี 5 ไดมี
โอกาสเขารวมและจัดทําโครงการตางๆ ในรอบปการศึกษา ท่ีผานมา ซึ่งเปนโครงการที่มุงสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ท้ัง 4 ดาน ขางตนใหแกนิสิต  

ความสัมพันธที่ดีระหวางศิษยกับอาจารย 
 คณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิต ไดทํางานรวมกับคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร 
ซึ่งทําหนาท่ีใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุนการดําเนินการดานพัฒนากิจกรรมนิสิต ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินงานสโมสรนิสิตมีโอกาสวางแผนการทํางาน กําหนดกรอบและทิศทางในการดําเนินงาน กําหนดนโยบาย 
และกําหนดกิจกรรม และบริหารจัดการการดําเนินงานโครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต รวมกับคณะกรรมการฝาย
พัฒนานิสิตท่ีมาจากคณาจารยในภาควิชาและสาขาวิชา รวมถึงขาราชการสายสนับสนุนวิชาการและงบประมาณ ซึ่ง
ประกอบดวย หัวหนางานคลังและพัสดุ เจาหนาท่ี และบุคลากรงานบริการการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาในงาน
กิจกรรมนิสิต ซึ่งนับวาเปนคณะกรรมการที่มีผูแทนมาจากประชาคมคณะศึกษาศาสตรท่ีมีสวนไดเสียจากการ
ดําเนินโครงการตางๆของนิสิตอยางครบถวนทั่วถึง 
 ความรวมมือที่ดีระหวางพี่-นอง 
 โครงการพัฒนานิสิต ท่ีดํ า เนินการโดยคณะกรรมการสโมสรนิสิต  รวมกับคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดพยายามสรางสรรค สืบสาน และพัฒนากิจกรรมจากรุนสูรุน ท้ังโครงการที่คิดหรือ
สรางขึ้นใหม และโครงการที่สืบทอดจากรุนพี่สูรุนนอง เพื่อการสรางมูลคาเพิ่มใหแกตัวนิสิต ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และเสริมความรู จากประสบการณจริงท่ีนิสิตไดรับจากนอกหองเรียนในรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ
กิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อใหนิสิตสามารถพัฒนาตนเอง และใชชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมไดเปนอยางดี 

กรอบขั้นตอนหลักในการดําเนินโครงการพัฒนานิสิต  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดกรอบขั้นตอนหลักในการดําเนินโครงการ/

กิจกรรมพัฒนานิสิต คือ 
1. งบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตนั้นจะตองมีการ

พิจารณากลั่นกรองอยางรอบคอบและเหมาะสม โดยคํานึงถึงจํานวนผูเขารวมโครงการตามความเปนจริง คาใชจาย
ในเรื่องตางๆ ขอใหพิจารณาระเบียบที่สามารถเบิกจายได และการใชงบประมาณอยางคุมคา และการบริหาร
งบประมาณของฝายพัฒนานิสิตใหเพียงพอ 
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2. นิสิตจะตองกําหนดวัตถุประสงคของโครงการอยางชัดเจน โดยคํานึงถึงการพัฒนานิสิตท้ังในดานการ
พัฒนาวิชาการ การพัฒนาวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาจิตอาสา จิตสาธารณะเพื่อมวลชนหรือประโยชน
สังคม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรม ท้ังนี้โดยทุกโครงการตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน
สอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีแตละโครงการกําหนดไว 

3. การดําเนินโครงการทุกโครงการมีการจัดทําสรุปและประเมินผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ โดยใช
กระบวนการทํางานเชิงระบบแบบ PDCA (Plan Do Check Action) เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีระบบและ
เกิดประสิทธิภาพตอการทํางานสูงสุด เพื่อใชสนับสนุนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อเปน
หลักฐานในการประกันคุณภาพการใหบริการตอไป 

4. นิสิตผูรับผิดชอบในแตละโครงการตองสงสรุปรายงานฉบับยอ (ไมเกิน 3 หนา) ของแตละโครงการ
ภายใน 2 สัปดาห หลังดําเนินงานเสร็จสิ้นโครงการ และสงผลการดําเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ (ฉบับเต็มเลม
ใหญ) ภายใน 4 สัปดาหหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ และในทุกเดือนที่มีการประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต 
คณะศึกษาศาสตรนั้นใหคณะกรรมการดําเนินการสโมสรนิสิตจัดทําสรุปผลโครงการแบบแผนเดียว (บทสรุป
สําหรับผูบริหาร) สําหรับโครงการที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวนําเขาท่ีประชุมดวย 

แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการใหความสําคัญกับผูรับบริการ และการบริการ 
คณะกรรมการดําเนินงานสโมสรนิสิต และคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร มีการ

ดําเนินงานรวมกันในการจัดทําเอกสารประเมินความตองการที่แทจริง (Need Assessment) ของนิสิตช้ันปท่ี 1 ท่ีเขา
มาใหมของแตละปการศึกษา เพื่อศึกษาความตองการที่แทจริงของนิสิตในชั้นปท่ี 1 ในเรื่องของกิจกรรมเสริม
หลักสูตรนอกหองเพื่อคนหาตามความสนใจที่แทจริงของนิสิต นอกจากนั้นแลวนิสิตจะมีการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตผูรับบริการเมื่อสิ้นสุดการทํางานในแตละโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิต ทางคณะผูจัดทําโครงการมี
การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ เพื่อเปนการยืนยันวาโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีได
ดําเนินการนั้นสามารถตอบสนองความตองการของนิสิตไดอยางตรงตามความตองการ รวมถึงเพื่อการนําผลการ
ประเมินที่ไดรับมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนในการทํางานในปการศึกษาถัดไป เพื่อการเพิ่ม
ระดับความพึงพอใจของนิสิตใหอยูในระดับที่สูงข้ึนดวย 

ชองทาง หรือวิธีการ การรับฟง ความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ 
คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร จะมีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง (กอนการประชุม

คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร ประมาณ 1-2 สัปดาห) เพื่อการกําหนดนโยบาย วางแผน และ
พิจารณารายละเอียดในดานตางๆ ของการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตท่ีเสนอโดย สาขาวิชา หรือ สโมสรนิสิต 
เพื่อจะนําเขาเสนอใหคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร พิจารณาและใหความเห็นชอบในหลักการ 
ตลอดจนจัดสรรงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนานิสิตตอไป 

นอกจากนั้นคณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะศึกษาศาสตร ไดริเริ่มและจัดทํา Web board ของกิจกรรม
นิสิต ผานทาง website ของคณะศึกษาศาสตร เพื่อเปดโอกาสใหนิสิตทุกช้ันป ไดมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ 
และการเรียนรู รวมถึงสามารถใหขอเสนอแนะ หรือใหขอคิดเห็นเพิ่มเติม ตลอดจนพูดคุยซักถามเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตตางๆของคณะศึกษาศาสตร เพื่อสรางการมีสวนรวมของนิสิตในทุกชั้นป 
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แมวาโครงการตางๆ นั้น จะดําเนินการโดย รุนพี่ ป 4 (ในรูปแบบคณะกรรมการสโมสรนิสิต) ขณะเดียวกันนองๆ
ช้ันป อื่นๆ สามารถจะแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูท่ีไดจากการทํางาน เพื่อการเตรียมรุนนองใหเขาใจ
กระบวนการในการทํางานรวมกันได 

วิธีการสรางความสัมพันธที่ดจีากรุนสูรุน 
การใชความสัมพันธระบบพี่นอง เพื่อการสรางความรวมมือในการทํางานโดยรุนพี่และรุนนองจูงมือกัน

ทํางาน คือรุนพี่ท่ีมีความรูและประสบการณมากกวาจะเปนผูคิดและวางแผนและใหรุนนองเขามารวมจัดทําและ
ดําเนินงานในโครงการสําคัญตางๆ ของคณะศึกษาศาสตร อาทิ วันไหวครู วันมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ วัน
สงกรานตรดน้ําดําหัวผูใหญ เปนตน ซึ่งลักษณะการทํางานในหมูมากระหวางนิสิตรุนพี่และรุนนองจะมีการแบง
หนาท่ีและความรับผิดชอบ โดยมีรุนพี่เปนผูนําท่ีดี ในเรื่องการคิด การวางแผน และการบริหารจัดการ และมีรุนนอง
เปนผูตามที่ดีในการรักษาระเบียบวินัยของการทํางาน กิจกรรมตางๆ ไมละเลยที่จะสงเสริมใหนิสิตรุนพี่และรุนนอง
เห็นคุณคาของการดํารงและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยที่ไดยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมา คุณงามความดีของ
ธรรมเนียมประเพณีเหลานี้ไดมีการหลอหลอมตอเนื่องมาจากรุนกอนๆ สูรุนนอง เพื่อความเปนหนึ่งเดียวกัน
ระหวางรุนพี่และรุนนอง และกลาคิด กลาทําในสิ่งท่ีถูกตอง และจะเกิดประโยชนตอสวนรวม 

โครงการวิจัยประเมินการใหบริการคณะศึกษาศาสตร  
คณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร เห็นความสําคัญของการติดตามประเมินผลการใหบริการ

ของคณะศึกษาศาสตรท่ีมีตอความพึงพอใจของนิสิตทุกชั้นป ดังนั้นทางคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิต จึงได
ดําเนินการจัดทําโครงการวิจัยประเมินการใหบริการคณะศึกษาศาสตรตอความพึงพอใจของนิสิตใน 5 ดาน ตาม
คําแนะนําคณะกรรมการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย ในปการศึกษา 2552ซึ่งประกอบดวย 1) ดานการ
จัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอพัฒนาการเรียนรูของนิสิต 2) ดานบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของนิสิต 3) ดานการบริการใหคําปรึกษาแกนิสิต 4) ดานการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนิสิตและ
ศิษยเกา และ 5) ดานการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณวิชาชีพแกนิสิตและศิษยเกา เพื่อการนําขอมูลดังกลาว
มาพัฒนาการจัดบริการใหกับนิสิตตอไป สําหรับในทางปฏิบัติแลวในแตละดานของการใหบริการนั้น ทางคณะ
ศึกษาศาสตรไดมีการติดตามและประเมินความพึงพอใจในแตละดานอยางครบถวนสมบูรณ แตเพื่อความครบถวน
สมบูรณในกระบวนการประกันคุณภาพตามดัชนีช้ีวัดของระบบการประกันคุณภาพการใหบริการ  คณะ
ศึกษาศาสตรก็ไดจัดทําใหอยูในรูปเลมหลักฐานแหลงเดียวกัน เพื่อใชเปนหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการ
ใหบริการของคณะศึกษาศาสตร ตอไป 

แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการอํานวยความสะดวก  
 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเห็นความสําคัญของการพัฒนาการเรียนรูของนิสิตท่ีควร
ไดรับการสงเสริมอยางถูกตองและเปนระบบ ดังนั้นทางคณะศึกษาศาสตรจึงคํานึงถึงการดําเนินการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหเอื้อตอการเรียนรูของนิสิตใหเกิดการเรียนรูอยางยั่งยืน เชนการจัดตั้งศูนยการศึกษาเชิงหรรษาที่ยึด
หลักใหนิสิตเรียนรูดวยตนเอง ภายใตบรรยากาศของความสนุกสนานเพลิดเพลิน มุงเนนใหนิสิตมีความสามารถใน
การใชภาษาอังกฤษ มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถแสวงหาคําตอบไดดวยกระบวนการวิจัย โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
CAI อันจะนําไปสูการพัฒนาคนเปนครูในอนาคต ซึ่งโครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตหลายๆโครงการ ทาง



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 107

คณะกรรมการสโมสรนิสิตไดมีการใชประโยชนจากทรัพยากร หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่มีอยูในคณะ
ศึกษาศาสตร ในการสนับสนุนและสงเสริมกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพในระยะยาวดวย 

แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการสงเสริมการปฏิบัติงานของผูบริหารและการเรียนรู 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเรียนรูจากการทํางานรวมกันกับคณะกรรมการสโมสร

นิสิตวา นิสิตทุกคนควรไดรับโอกาสที่จะพัฒนา หรือสรางโอกาสในการเพิ่มคุณคาใหกับตัวนิสิตเอง เพื่อสงเสริม
ใหนิสิตเห็นคุณคาในตนเองและยอมรับในตัวผูอื่น อันที่จะนําความรู ทักษะ และประสบการณท่ีนิสิตมี และนํามา
เพื่อสืบทอดปณิธาน และเจตนารมณของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตอไป 

การสงเสริมการกระจายความรูและการแลกเปลี่ยนประสบการณ 
 คณะศึกษาศาสตรไดสรางแหลงเรียนรู และเผยแพรแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรูใหกับนิสิตท้ังใน
สถาบัน และนอกสถาบัน เชน คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เริ่มตนในการสรางเครือขาย
ความสัมพันธระหวางคณะศึกษาศาสตร รวมมือกับอีก 2 มหาวิทยาลัย คือ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อการรวมดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตศึกษาศาสตรโดยใชการ
เสริมสรางกระบวนการทํางานแบบ PDCA เขามาสงเสริมหรือพัฒนากระบวนการเรียนรูในการทํางานเพื่อการ
แลกเปลี่ยนและกระจายความรู ความคิด เจตคติ และการปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุม กระบวนการเสริมแรงเปนทีม 
และการมีความสัมพันธท่ีดีระหวางนิสิตตางสถาบันนํามาสูการพัฒนานิสิตใหเปนนิสิตท่ีมีความรู ความเขาใจใน
ชีวิต สามารถสรางภูมิคุมกันใหกับตนเองเพื่อใหตนเองใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   

ผลลัพธของการดําเนินงาน 
1. พิจารณาและเสนอความเห็นการใหทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทกิจกรรมพัฒนานิสิต รวมถึงให

คําปรึกษาทั้งในดานการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ ตลอดจนการติดตามสรุปและประเมินผลการดําเนิน
โครงการตางๆ ตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

2. พิจารณาและเสนอความเห็นการใหทุนสนับสนุนการศึกษาประเภทกิจกรรมพัฒนานิสิต รวมถึงให
คําปรึกษาทั้งในดานการวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ ตลอดจนการติดตามสรุปและประเมินผลการดําเนิน
โครงการตางๆ ตามดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ 

3. ควบคุมดูแลความประพฤติของนิสิตใหอยูในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาตัดสินเลือกนิสิตดีเดน และประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับขอมูลทางดานการ

ตลาดแรงงาน และแหลงทุนสนับสนุนการศึกษาสําหรับนิสิตจากองคกรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 การตั้งเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต 
1. เตรียมความพรอมของนิสิตสูการเปนผูนํานิสิตใหกับรุนนอง ผานกระบวนการถายทอดและการ

จัดการความรู 
2. การสรางเครือขายและการขยายผลของการเตรียมความพรอมของนิสิตใหกับคณะ/สถาบันอื่นๆ 
3. เสริมสรางแนวทางการมีสวนรวมระหวาง ศิษย-อาจารย หรือ จากพี่สูนอง พี่รวม...นองสราง หรือ 

นองสราง...พี่รวม 
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บริการจองหองประชุมในรูปแบบออนไลน 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 
แนวปฏิบัติของการบริการจองหองประชุมในรูปแบบออนไลน สํานักหอสมุด 

สํานักหอสมุดมีหองประชุมและหองอบรมเพื่อใหบริการแกบุคลากรของสํานักและหนวยงานอื่นของ
มหาวิทยาลัย โดยฝายเทคโนโลยีการศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการทําหนาท่ีดูแลติดตั้งและควบคุมการใช
โสตทัศนูปกรณภายในหองประชุมตลอดจนการรับเรื่องการขอจองใชหองประชุมตางๆเพื่ออํานวยความสะดวก
รวดเร็วและสนองตอความตองการของผูใชบริการ ในปจจุบันฝายมีภาระหนาท่ีท่ีหลากหลายและ บุคลากรมีจํานวน
จํากัด จึงทําใหบุคลากรแตละคนจะตองทําหนาท่ีหลายดานดวยเชนกัน สําหรับการขอใชบริการหองประชุมตางๆจะ
มีกระบวนการหลายขั้นตอนและมีความถี่ในการใชหองประชุมหรือหองอบรมโดยเฉลี่ยปละประมาณ 300 ครั้งตอ 
7863 คน  

ฝายเทคโนโลยีการศึกษาจึงมีความจําเปนจะตองปรับเปลี่ยนระบบการบริการใหดียิ่งข้ึน โดยสามารถลด
ข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูขอใชบริการและบุคลากรผูปฏิบัติงาน มีการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการ โดยจัดทําระบบการจองหองประชุมออนไลนเพื่อประหยัดเวลาและ
ลดทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงาน ทําใหผูใชไดรับความสะดวก รวดเร็ว   ปจจุบันไดพัฒนากระบวนงานโดยจัดทํา
เปนระบบจองหองประชุมออนไลน ท่ีมีลักษณะการใชงานงาย การสืบคนขอมูลทําไดสะดวกรวดเร็วและมีการ
จัดเก็บขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบและรายงานผลทางดานสถิติการใชบริการหองประชุมไดทันที 

ลักษณะการปฏิบัติงานเดิม 
กระบวนงานการใหบริการหองประชุมพรอมโสตทัศนูปกรณ ในรูปแบบเดิม มีลําดับขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.  ผูขอใชบริการแจงความตองการและติดตอสอบถามเกี่ยวกับการใชหองประชุม/อบรม 
2.   ตรวจสอบตารางเวลาการใชงานของหองประชุม 
3.   กรอกแบบฟอรมการขอใชหองประชุม 
4.    เจาหนาท่ีจะเขียนรายการและวันเวลาการขอใชหองประชุมท่ีบอรด 
5.   เจาหนาท่ีจัดเตรียมหองประชุมพรอมติดตั้งโสตทัศนูปกรณตามคําขอของผูใชบริการ 
6.   มีเจาหนาท่ีอํานวยความสะดวกในการใชงาน 
7.   ดูแลและจัดเก็บโสตทัศนูปกรณ 
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แผนผังการปฏบัิติงานเดิม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชระยะเวลาปฏิบัติงานแลวเสร็จ  10  นาที/ 1 ครั้ง 

ลักษณะการปฏิบัติงานใหม 
ในปจจุบันไดนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดบริการหองประชุมเพื่ออํานวยความสะดวก

ใหกับผูรับบริการอยางรวดเร็ว โดยผานการจองระบบออนไลนดังนี้ 
ข้ันตอนการเขาสูระบบการจองใชหองประชุมมีดังนี้ 

ผูขอใชบริการ 

 ผูขอใชบริการติดตอสอบถามการจองใชหองประชุม 

ตรวจสอบการจองหองประชุม  
บนบอรดที่เขียนลําดับไว 

• ผูใชก จัดเก็บเอกสารคํารอง  
    รอนิสิตติดตามผล/รับคืน

• เจาหนาที่เ ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
•  เก็บสลิปคํารอง (สวนตนขั้ว)

ดําเนินการเรื่องหองประชุม พรอมอุปกรณตามเวลาที่กําหนด 

 ใหบริการและควบคุมการใชโสตทศันูปกรณ 

ดูแลและจดัเก็บ 

ไมวาง 

วาง 

 3 นาที 

 2 นาที 

 2 นาที 

 2 นาที 

 1 นาที 
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1. เปด Web Page ของสํานักหอสมุด เลือก E-OFFICE 
2. ทําการ log in เขาสูระบบจองหองประชุมออนไลนเพื่อตรวจสอบตารางการจองหอง 
3. ทําการจองหองประชุมโดยกรอกรายละเอียดใหครบถวน 
4. จะปรากฏรายการที่ทําการจองไวเปนการเสร็จขั้นตอนของการขอรับบริการการใชหองประชุม 

แผนผังการปฏบัิติงานใหม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
 

ผูขอใชบริการดําเนินการดวยตนเองแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
ระยะเวลาปฏิบัติงานแลวเสร็จ 2 นาที / 1 ครั้ง 

แนวคิด วิธีการ และการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการเรื่องการจองหองประชุม โดยจัดทําระบบการจองหอง

ประชุมออนไลนเพื่อประหยัดเวลาและลดทรัพยากรท่ีใชในการดําเนินงาน ทําใหผูใชไดรับความสะดวก รวดเร็ว   
ปจจุบันไดพัฒนากระบวนงานโดยจัดทําเปนระบบจองหองประชุมออนไลน ท่ีมีลักษณะการใชงานงาย การสืบคน
ขอมูลทําไดสะดวกรวดเร็วและมีการจัดเก็บขอมูลท่ีสามารถตรวจสอบและรายงานผลทางดานสถิติการใชบริการ
หองประชุมไดทันที 

 
 

ผูขอใชบริการ 

ตรวจสอบ/ทําการจอง
ผานระบบจองหอง
ประชุมออนไลน 

วาง

   ไมวาง 

ไดหองประชุมทีทําการจองไว 

เขาสูระบบการจองใชหองประชุมโดยเลือกที ่ 
E-OFFICEในเว็บเพจของสํานกัหอสมุด 
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  แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ มีดังนี้ 
1. มีการประชุมปรึกษาและเสนอแนวทางแกไขปญหากันระหวางผูปฏิบัติงานภายในฝายอยางสม่ําเสมอ 
2. มีการจัดทําKnowledge Management (KM) แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกันภายในฝายและ

ระหวางฝายท่ีเกี่ยวของ เชน การใหบริการจองหองประชุมในรูปแบบออนไลน มีการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน
ประมาณ 3 ครั้ง ( กรกฎาคม และ สิงหาคม  2552 ) 

3. จัดทําแผนการปฏิบัติงานเพื่อลดข้ันตอนการทํางาน ทําใหมีบริการท่ีดีทันสมัยและมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งข้ึน 

วิธีการลดขั้นตอน และระยะเวลา 
1. ลดข้ันตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานจากการขอใชบริการจองหองในรูปแบบเดิมท่ีมีกระบวนงาน

หลายข้ันตอน ใชเวลาในการดําเนินการ 10 นาที ตอการใหบริการ 1 ครั้งเมื่อปรับมาใหบริการในรูปแบบใหมคือการ
ใหบริการ ระบบจองหองประชุมออนไลน ทําใหมีกระบวนงานที่เสร็จสิ้นใชเวลา 2 นาที 

2. การติดตอขอใชบริการทําดวยตนเองแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนโดยผานระบบจองหองประชุม
ออนไลน   

3.  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการขอมูลการขอใชบริการหองประชุม 
4.  ยกเลิกแบบฟอรมการใชบริการหองประชุมโดยผูใชสามารถใชบริการไดดวยการจองใชหองประชุม

ผานคอมพิวเตอรในรูปแบบออนไลน  ซึ่งสามารถตรวจสอบการใชหองและทราบผลไดในทันที 
5. มีการลดระยะเวลาและขั้นตอน เชน ลดการติดตอสื่อสารทางโทรศัพทหรือการมาติดตอดวยตนเองทั้ง

ผูขอใชบริการและผูใหบริการ และมีการลดขั้นตอนการตรวจสอบและเขียนรายการจองใชหองประชุม   
6. มีการสรุปและรายงานผลการใชบริการเพื่อใชในการจัดทําสถิติไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

วิธีการ การรับฟง ความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ 
1. มีแบบสอบถามความพึงพอใจและขอเสนอแนะของผูใชบริการตอระบบจองใชหองประชุมออนไลน เพื่อ

นําขอมูลมาพิจารณาปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
2. มีการรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ ระบบ E –NEWS (สโมสรขาวชาวหอสมุด) 
3. รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะผานทาง E-mail หรือทางโทรศัพท 
สํานักหอสมุดยังเห็นความสําคัญในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูรับบริการ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. มีการประชาสัมพันธและแนะนําการใชระบบจองหองประชุมออนไลนโดยทางโทรศัพท E-mail และ

การพูดคุยกัน 
2. มีนักวิชาการโสตทัศนศึกษาใหบริการดานโสตทัศนูปกรณและอํานวยความสะดวกในการใชหอง

ประชุม 
3. มีการใหบริการอยางเปนกันเอง สุภาพ ยิ้มแยม  

              นอกจากนี้การใหบริการในรูปแบบใหม ผูใชบริการสามารถดําเนินการและตรวจสอบการใชหองประชุม
ไดอยางรวดเร็วดวยตนเอง โดยมีการกําหนดรูปแบบการอํานวยความสะดวก ดังนี้ 

1. มีการปรับกระบวนงานเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูขอใชบริการ 
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2. มีระบบการจองหองประชุมในรูปแบบออนไลนผานทางเว็บไซต 
3. มีการกําหนดผูรับผิดชอบและมีคณะทํางานในการติดตามการดําเนินงาน 
4. ลดระยะเวลาและประหยัดทรัพยากร เชน ลดหรือยกเลิกเอกสารแบบฟอรมตางๆ  
5. มีสถานที่และโสตทัศนูปกรณท่ีอํานวยความสะดวกตอการใชงาน 
6.  มีการรับฟงความคิดเห็นผานระบบ E-OFFICE , E- MAIL 

แนวทางการดําเนินการสงเสริมการปฏิบัติงานของผูบริหารและการเรียนรู 
มีการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีสวนรวมในการประชุม อบรม และ สัมมนาทางดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนําเทคโนโลยีใหมๆ มาปรับใชกับงานบริการใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน โดยการสงเสริมการ
กระจายความรู และการแลกเปลี่ยนประสบการณ เชน 

1. มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางฝายท่ีมีภาระงานที่เกี่ยวของ เชน  
  -  การแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาการใชบริการหองประชุม  
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องระบบการจองใชหองประชุมในรูปแบบออนไลน 
2. จัดใหมีการประชุมรวมกันภายในฝายเพื่อหาแนวคิด วิธีการในการปรับปรุงระบบบริการการจองหอง

ประชุมใหมีคุณภาพที่ดีและสมบูรณมากขึ้น (16 กรกฎาคม 2552) 
3. มีการสงเสริมบุคลากรเขารวมประชุม อบรม ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลของการบริการจองหองประชุมในรูปแบบออนไลน 
1.  ผูใชบริการตรวจสอบสถานะหองจากระบบจองหองประชุมออนไลนไดดวยตนเอง 
2. การติดตอขอใชบริการทําดวยตนเองแบบเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนโดยผานระบบจองหองประชุม

ออนไลน   
3. ผูใหบริการตรวจสอบ สถานะการขอใชของหองประชุมสะดวกขึ้น\ 
4. การจองซ้ําซอนกันไมเกิดข้ึนเพราะมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการจัดการขอมูลการขอ

ใชบริการหองประชุม 
5. มีการสรุปและรายงานผลการใชบริการเพื่อใชในการจัดเก็บสถิติไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ในปจจุบันไดมีการพัฒนาระบบการจองหองประชุมออนไลนเพื่ออํานวยความสะดวกตอการดําเนินงาน

ของบุคลากรภายในสํานักหอสมุดเทานั้น ซึ่งแนวทางในอนาคตจะพัฒนาใหสมบูรณยิ่งข้ึนเพื่อรองรับการใชบริการ
หองประชุมสําหรับบุคลากรในหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัยและจัดทําขอมูลแบบสอบถามความพึงพอใจตอการ
ใชบริการในรูปแบบออนไลนท่ีสามารถรายงานผลการใชและขอเสนอแนะใหทราบไดทันทีตามความตองการ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan     Do      Check     Act 
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ภาคผนวกที่ 1 

ภาพกิจกรรมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 3 
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ภาพกิจกรรม (ตอ) 
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ออกแบบปก นางสาวเพชรรตัน  โชครุง ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 
พิมพคร้ังที่ 1 มกราคม 2553  จํานวน 800 เลม 
พิมพที่  บริษัท ไบรท แอนด พริ้น จํากดั 
โทร  0 2539 5008 โทรสาร  0 2931 7020 


