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คํานํา 
  
  การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย มุงเนนการพัฒนาคุณภาพคนใหมีความสามารถ มีคุณธรรม มี
ความสุข เปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทยที่สงผลใหประเทศมีสังคม มีเศรษฐกิจ มีการเมืองที่ดี ไดมาตรฐาน 
เปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเปนหลักประกันถึงคุณภาพนิสิตนักศึกษาที่แตละสถาบัน
ผลิตบัณฑิตใหไดมาตรฐานคุณวุฒิ และมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่เหมาะสมในวิชาชีพตางๆ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จําเปนตองมีกลยุทธหรือกลไกในการผลักดันใหกาวไปสูนโยบาย และวิสัยทัศน
ที่กําหนด รวมทั้งกาวไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติตามประกาศไว ซ่ึงกลไกสําคัญที่ชวยในการ
ผลักดันใหมหาวิทยาลัยสามารถแขงขันกับสถาบันการศึกษาทั่วโลกไดนั้น ตองไดรับความรวมมือ รวมใจ 
และความทุมเทของคณาจารย บุคลากรทุกระดับในการใหความสําคัญและมีสวนรวมในการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อการสรางองคกรที่มีคุณคา และสามารถดําเนินงานใหบรรลุตามวิสัยทัศนและ
เปาหมายที่ตั้งไว  

สํ านักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลั ย เกษตรศาสตร  จึ งไดจัดโครงการรางวัล คุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้นอยางตอเนื่องตั้งแตป 2550 จนถึงป 2553 เปนครั้งที่ 4 เพื่อรวบรวม และ
เผยแพรผลงานที่มีคุณภาพจากหนวยงานตางๆ ซ่ึงเปนการสนับสนุนและผลักดันใหหนวยงานตางๆ 
ขับเคลื่อนกระบวนการดําเนินงานใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สราง
คุณคาจากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว นําไปสูการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน และเปนการประกาศเกียรติคุณยกยองแกหนวยงานผูเปนเจาของ
ความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาจนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่นๆ 
นําไปประยุกตใช รวมทั้งเปนการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงานในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
รายละเอียดผลงานที่มีคุณภาพในเอกสารเลมนี้ 

ในการนี้ สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอขอบคุณ คณะกรรมการประจําสํานัก
ประกันคุณภาพ ซ่ึงทําหนาที่ในการคัดกรองผลงานเบื้องตน และขอขอบคุณ คุณมนตรี  คงตระกูลเทียน  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ คุณธีรพงษ  ตั้งธีระสุนันท  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผูทรงคุณวุฒิ และ ผูชวยศาสตราจารยวิศิษฏ  โลเจริญรัตน สังกัดภาควิชา
วิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร ที่ใหเกียรติเปนคณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 4 รวมท้ังหนวยงาน คณะบุคคล และบุคคล ที่ใหความรวมมือเปนอยางดี
ในการสงผลงานเขารวมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในครั้งนี้ 
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รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 
 การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 4 ประจําป 2553 มี
หนวยงาน คณะบุคคล และบุคคล สงผลงานเขารวม รวมทั้งสิ้น 41 ผลงาน มีผลงานผานการพิจารณาตัดสิน 
17 ผลงาน ดังนี้ 

• ประเภทรางวลัภาพรวมองคประกอบคุณภาพ (หนวยงานคุณภาพ) มีผลงานสงเขารวม 5 
ผลงาน ผลการพิจารณาตดัสินรางวัล มีดังนี้ 

 รางวัลระดับดีเยี่ยม ไดแก  
1) ผลงาน “รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552”   

คณะวิศวกรรมศาสตร 
2) ผลงาน “รายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2552”  

คณะวิทยาศาสตร 

 รางวัลระดับดี ไดแก  
1) ผลงาน “รายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  ประจําปการศึกษา 2552”   

คณะศึกษาศาสตร 

• ประเภทรางวลัการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน  มีผลงานสงเขารวม 8 ผลงาน ผลการพิจารณา
ตัดสินรางวัล มีดังนี ้

 รางวัลระดับดีเยี่ยม ไดแก  
1) ผลงาน “กระบวนงานการนาํเทคโนโลยีมาปรับใชในการทํางานดานเอกสารและการ

ติดตอประสานงาน” คณะสัตวแพทยศาสตร 
2) ผลงาน “การลดระยะเวลาและระยะทางในการรับบริการตรวจสุขภาพประจําป” 

สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบด ี
3) ผลงาน “ระบบการเบิกจายวสัดุออนไลนเพื่อการสนับสนุนการบริหารงาน”  

สํานักงานคณบดี คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ 
4) ผลงาน “การจัดระบบคิวเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพการออกใบสําคัญทางการศึกษา”  

สํานักทะเบียนและประมวลผล 
5) ผลงาน “การเพิ่มประสทิธิภาพการใหบริการของบัณฑิตวิทยาลัย” บัณฑิตวิทยาลัย 
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• ประเภทรางวลัแนวปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรมดานตางๆ  มีผลงานสงเขารวม 23 ผลงาน ผลการ
พิจารณาตดัสินรางวัล มีดังนี้ 

 รางวัลระดับดีเยี่ยม ไดแก  
1) ผลงาน “การถายโอนความรูจากการวิจัยมาใชในงานบริการวิชาการ”  

สถาบันวิชาการดานสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร 
2) ผลงาน “ระบบการจัดการสาํนักงานอัตโนมัติ (Vet.KU.e-office)”  

คณะสัตวแพทยศาสตร 
3) ผลงาน “การจัดกิจกรรมการจัดการความรู” สํานักงานเลขานุการ คณะ

วิศวกรรมศาสตร 
4) ผลงาน “การใชงาน e-Office ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting)”   

สํานักงานเลขานุการคณะวทิยาศาสตร 
5) ผลงาน “การสอบโครงงานโดยการจดันิทรรศการ” ภาควชิาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 

คณะวิศวกรรมศาสตร 
6) ผลงาน “คูมือระบบประกนัคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ปการศึกษา 2552”   

คณะมนุษยศาสตร 
7) ผลงาน “หนวยงานตนแบบดานการประกนัคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ประจําป 

2553”  คณะมนุษยศาสตร 

 รางวัลระดับดี ไดแก  
1) ผลงาน “การบริหารจัดการงานวิจยั โดยระบบสารสนเทศ” สถาบันวิจัยและพัฒนา

แหง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2) ผลงาน “ศูนยบริการรวม มก.ฉกส. (CSC SERVICE LINK)”  

สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
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ประเภท 

ภาพรวมองคประกอบคณุภาพ(หนวยงานคุณภาพ) 
รางวัลระดับดีเยี่ยม 2 ผลงาน 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 
 

www.qa.ku.ac.th 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 

 
 

สามารถดาวนโหลดไฟลขอมูลรายละเอียด ไดที่ www.qa.ku.ac.th 
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กลยุทธ/กลวิธีในการบริหารหนวยงานใหไดผลงานที่มีคณุภาพ และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนคณะที่ไดรับรางวัลคุณภาพในระดับดเียีย่มถึง 
3 ปซอน ดวยผลการประเมินคุณภาพที่มีคะแนนสูง และมีแนวโนมมากขึ้นในทุกป ซ่ึงดูไดจากผลการ
ประเมินของคณะฯ ประจําป 2550 – 2552  

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ (ปการศึกษา) 

2550 2551 2552 

องคประกอบ 

5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนงาน 

5.00  
(ดีเยี่ยม) 

3.00  
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 3.87  
(ดี) 

2.60  
(ดีมาก) 

4.20  
(ดี) 

2.36 
(ดี) 

2.64 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 4.25  
(ดี) 

2.75 
(ดีมาก) 

4.63 
(ดีเยี่ยม) 

2.75 
(ดีมาก) 

2.80 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 4.50 
(ดี) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

รวม 9 องคประกอบ 4.49 
(ดีเย่ียม) 

2.74 
(ดีมาก) 

4.64 
(ดีเย่ียม) 

2.81 
(ดีมาก) 

2.86 
(ดีมาก) 

กําหนดการประเมิน 19-21 สิงหาคม 2551 15-17 กรกฎาคม 2552 14-16 กรกฎาคม 
2553 

หมายเหตุ  
- 5 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงาน 3 คะแนน ประเมินเปาหมาย 1 คะแนน ประเมิน

พัฒนาการ 1 คะแนน 
- 3 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงาน 3 คะแนน 
-         หมายถึง มีแนวโนมผลการประเมินเพิ่มข้ึน 
-         หมายถึง มีแนวโนมผลการประเมินลดลง 
-         หมายถึง มีแนวโนมผลการประเมินเทาเดิม 
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การบริหารงานของคณะวิศวกรรมศาสตรที่ทําใหเกิดคุณภาพจนสามารถไดรับรางวัลดีเยี่ยมถึง 3 ป
ซอนนั้น มีกลยุทธ และวิธีการในการบริหารงานใหเกิดคุณภาพ 6 ประการ  ดังนี้ 

 
1. เร่ิมตนท่ีวิสัยทัศน ปรัชญา และปณิธาน 

1.1 วิสัยทัศน (Vision)  คือ ดํารงสถานภาพความเปนหนึ่งในคณะวิศวกรรมศาสตรช้ันนําของ
ประเทศ และภูมิภาคที่สามารถพึ่งพาตนเองไดในการผลิตบัณฑิตและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

 

 

1.2 ปรัชญาและปณิธาน คือ ผลิตบัณฑิตคุณภาพดี เทคโนโลยีที่กาวหนา พึ่งพาตนเอง 
1.3 พันธกิจ (Mission) คือ ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรทั้งระดับปริญญาตรี/โท/เอก ที่

มีคุณภาพ มีความรูในวิชาชีพที่ทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี พรอมดวย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ พรอมขยายงานทางดานการวิจัยและบริการทางวิชาการ ใหเปนที่ยอมรับของสังคมและนําไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยเนนที่การพึ่งพาตนเองเปนสวนใหญ 

2. ผูบริหารตองสนใจ รูเร่ือง และใหความสําคัญ 
ผูบริหารจะตองเปนผูทําหนาที่ และมีศักยภาพในการ เปนกรรมการตรวจประเมิน มีความรูในเรื่อง

ตัวช้ีวัด และจะตองเปนผูกํากับ ดําเนินงาน ดวยตนเอง 

3. แรงกดดัน เปนสิ่งท่ีตองนํามาใชเพื่อผลักดันใหองคกรกาวหนา 
ปจจุบันมีองคกรภายนอกที่มีผลตอการควบคุมการควบคุมคณะวิศวกรรมศาสตร ซ่ึงไดแก สมศ. 

กพร. สกอ. สกว. มก. สภาวิศวกร สภามหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนแรงกดดันที่สําคัญ เมื่อเกิดแรงกดดันขึ้น จะตอง
ใชแรงกดดันนั้นมาเปนตัวขับเคลื่อนใหคณะฯ กาวไปขางหนา และจะกอใหเกิดการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
ใหดียิ่งขึ้น 
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อีกสิ่งที่สําคัญ คือ หัวหนาภาค/หนวยงาน ตองมานําเสนอผลการดําเนินงานดานประกนัคุณภาพ 

ตองจัดลําดับ และเผยแพรผลการตรวจประเมินคณุภาพใหบุคลากรไดทราบวา งานตรงสวนใดบางที่ยัง
บกพรองและตองพัฒนา 

4. แรงจูงใจ  
การเพิ่มแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยการใหรางวัลจะทําใหเกิดการกระตือรือรนที่จะคิดคน และ

พัฒนางานใหเกิดผลที่ดีขึ้นอยูเสมอ  
 

 
 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ประจําป 2553   
 

8 

5. โครงการพัฒนาดานตางๆ ท่ีเปนสิ่งใหมๆ ท่ีเกิดขึ้นในแตละป เพื่อยกระดับตัวบงชี้/ตัวชี้วัดคุณภาพ 

มีการจัดโครงการตางๆ ขึ้น เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนากระบวนการทํางาน ไมวาจะเปนในเรื่องของ
การยกระดับคุณภาพโครงงานวิศวกรรม นิสิตชั้นปที่ 4 เพื่อใหนิสิตเห็นความสําคัญของการพัฒนาผลงานทําให
เกิดผลงานที่มีคุณภาพ มีโครงการเตรียมความพรอมใหแกนิสิตตอการทํางาน ใหนิสิตไดมีโอกาสไปดูงานใน
ตางประเทศ กอใหเกิดทักษะ และประสบการณใหมๆ 

 
 

 
 

    
 
6. การใหความสําคัญกับจุดออนท่ีตองนํามาวิเคราะห และปรับปรุงแกไข  

โดยการนําเอาดัชนี  หรือตัวบงชี้ที่ไดรับการประเมินที่มีคาต่ํา มาศึกษาวิเคราะห และกําหนดมาตรการ
ในการปรับปรุงใหมีคาสูงขึ้น นําจุดออน และขอเสนอแนะที่ไดรับจากการตรวจประเมินมาวิเคราะห และ
ปรับปรุงแกไข ตัวอยางเชนจุดออนในองคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ  

- การประเมินผูบริหารในทุกระดับตั้งแตหัวหนาภาควิชาขึ้นไป มีการดําเนินงานในรูปแบบแตกตาง
กัน และไมชัดเจน ไมรอบดาน (360 องศา) จึงนํามาปรับปรุงแกไขโดยการปรับปรุงการประเมินผูบริหารใหมี
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ความรอบดาน และเปนรูปธรรม ทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย อาจารยจํานวน 250 คน บุคลากรสาย ข,ค จํานวน 
250 คน และนิสิตจํานวน 4,500 คน แมจะตองเสียเวลาและลงแรงมาก แตตองทําอยางคุมคาที่สุด 

- บุคลากรประจําสายสนับสนุนมีการพัฒนาทักษะ และความรูต่ํากวาเกณฑ และไมพบแผนพัฒนา
บุคลากรชัดเจน จึงตองมีการถายทอดชี้วัดใหบุคลากรทราบและนําไปรับผิดชอบ 

- ระบบการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานในบางภารกิจยังไมทันสมัยเทาที่ควร จึงตองปรับใหม
เพื่อใหทันตอยุคสมัยมากขึ้น 
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คณะวิทยาศาสตร 
 

 
 

 
 

สามารถดาวนโหลดไฟลขอมูลรายละเอียด ไดที่ www.qa.ku.ac.th 
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กลยุทธ/กลวิธีในการบริหารหนวยงานใหไดผลงานที่มีคณุภาพ และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

 คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนอีก 1 คณะที่ไดรับรางวัลองคประกอบคุณภาพ 
(หนวยงานคุณภาพ) ในระดับดีเยี่ยม การที่คณะวิทยาศาสตรสามารถปฏิบัติงานจนไดรับรางวัลในครั้งนี้มี
หลักการทํางานที่เนนการทําใหองคกรเปนองคกรที่มีชีวิต (Living Organization) ซ่ึงองคกรจะเติบโตได คือ  
บุคลากรตองรูหนาที่ที่ตองปฏิบัติ และควรมีการตอบสนองตอส่ิงเราหรือเร่ืองที่เกี่ยวของ  รวมทั้งการให
ความสําคัญกับการประเมินคุณภาพ การจัดลําดับ (Ranking) และการจัดระดับ (Rating) เปนตน 

สรุปผลการประเมิน 9 องคประกอบ 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินคุณภาพที่มีคะแนนสูง และมี
แนวโนมมากขึ้นในทุกป ซ่ึงดูไดจากผลการประเมินของคณะฯ ประจําป 2550 – 2552  

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ (ปการศึกษา) 

2550 2551 2552 

องคประกอบ 

5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

4.00 
(ดี) 

2.67  
(ดีมาก) 

4.50 
(ดีเยี่ยม) 

2.50  
(ดี) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 3.47  
(ปานกลาง) 

2.13 
(ดี) 

4.29  
(ดี) 

2.50 
(ดี) 

2.57 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 3.67  
(ดี) 

2.00 
(พอใช) 

4.00  
(ดี) 

2.33 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 4.63  
(ดีเยี่ยม) 

2.75 
(ดีมาก) 

4.75  
(ดีเยี่ยม) 

2.88 
(ดีมาก) 

2.80 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 4.20  
(ดี) 

2.60 
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00  
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 4.38  
(ดี) 

2.75 
(ดีมาก) 

4.38  
(ดี) 

2.75 
(ดีมาก) 

2.89 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 3.00 (ปาน
กลาง) 

2.00 
(พอใช) 

5.00  
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน 

5.00  
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00  
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

รวม 9 องคประกอบ 4.02  
(ดี) 

2.47 
(ดี) 

4.50  
(ดีเย่ียม) 

2.69 
(ดีมาก) 

2.86 
(ดีมาก) 

กําหนดการประเมิน 19-21 สิงหาคม 2551 15-17 กรกฎาคม 2552 12-14 
กรกฎาคม 2553 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ประจําป 2553   
 

12 

หมายเหตุ  
- 5 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงาน 3 คะแนน ประเมินเปาหมาย 1 คะแนน ประเมิน

พัฒนาการ 1 คะแนน 
- 3 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงาน 3 คะแนน 
-         หมายถึง มีแนวโนมผลการประเมินเพิ่มข้ึน 
-         หมายถึง มีแนวโนมผลการประเมินลดลง 
-         หมายถึง มีแนวโนมผลการประเมินเทาเดิม 

 
หลักการที่ใชปฏิบัติงาน 

1. หลักการคิดยอนกลับ (Thinking backward) คือ ตองคิดวามีความตองการในสิ่งใด และตองทํา
อะไรบาง เพื่อที่จะไปสูส่ิงที่ตองการ 

2. หลักการอิกคิว (International Competitiveness and Quality: ICQ) หรือหลักการ ปุจฉา-วิสัชนา 
คือ ตองคิดวาเราตองทําอะไร ทําไปทําไม และตองไปใหถึงความสําเร็จ  
  ปจจัยสําคัญสูงสุด ของ ความสําเร็จ หรือ ลมเหลว จะขึ้นอยูกับบุคคล ไดแก บุคลากร (Personnel) 
และนิสิต (Students) รวมทั้งการบริหารจัดการ ไดแก เงินงบประมาณ และความโปรงใสทั้งระบบ 
 
ภารกิจคณะวิทยาศาสตร  

1. นโยบายพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสวัสดิภาพ โดยแปลงนโยบายและ
ประกาศใหทุกคนทราบ เชน อาจารยมีตําแหนงทางวิชาการนอย ตองกระตุนใหมีการขอตําแหนงวิชาการ
มากขึ้น  ใหทุนทําวิจัย ซ่ึงโครงการกิจกรรมที่สงเสริมนโยบายพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
และสวัสดิภาพ ดังนี้  

- AIA (Annual Internal Auditing) การตรวจสอบภายในประจําป 
- AGM (Annual General Meeting) การประชุมประจําป 
- ANB (Asian Networking and Benchmarking) การเทียบเคียงสมรรถนะและการสราง

เครือขายระดับเอเชีย 
- APSP (Academic Position Stimulus Policy) นโยบายกระตุนและสงเสริมการขอตําแหนง

วิชาการและการเสนอผลงานวิชาการ 
- DO (Days Out) โครงการออกนอกสถานที่เพื่อการดูงาน ศึกษางานหรือการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ 
- ERM (Enterprise Risk Management) การบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะ 
- HIS (Health Insurance for Staff) การประกันสุขภาพบุคลากร 
- IHT (In House Training) โครงการฝกอบรมภายในองคกร 
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- NNB (National Networking and Benchmarking) การเทียบเคียงสมรรถนะและการสราง
เครือขายระดับชาติ  

- ODR (One Day Return) เร่ืองกลับในหนึ่งวัน 
- PDS (Predoctoral Scholarship) ทุนสนับสนุนการศึกษากอนปริญญาเอก 
- SAP (Study Abroad Programme) โครงการศึกษาตอตางประเทศ 
- ScAWAKE (Science, Addition of Wisdom Ability Knowledge and Expertise) โครงการ

เพิ่มพูนปญญา ความสามารถ ความรู และความเชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตร 
- ScAWAKE+ โครงการ ScWAKE ที่คณะเปนเจาภาพจัด  
- ScKU AWARDS รางวัลคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
- ScRFSS (Science, Research Fund for Supporting Staff) ทุนสนับสนุนการวิจัยสาย

สนับสนุนคณะวิทยาศาสตร 
- SFAP (Staff Financial Assistance Policy) นโยบายเงินสวัสดิการบุคลากร 
- SS (Seeding Scholarship) ทุนการศึกษากอตัว 
- SSS (Safety and Security System) ระบบความปลอดภัยและความมั่นคง 
- STS (Special Track Staff) บุคลากรชองทางพิเศษ 

2. นโยบายผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม โดยมีภารกิจหลักที่มุงเนน 2 ดาน คือ 1) การ
ผลิตบัณฑิตและพัฒนากําลังคนในระดับสูงทางดานวิทยาศาสตร เพื่อสนับสนุนและตอบสนองตอนโยบาย 
และการพัฒนาประเทศ  2) ใหการศึกษาวิทยาศาสตรพื้นฐานแกนสิตทุกคณะในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ซ่ึงมีโครงการกิจกรรมที่สงเสริมนโยบายการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ดังนี้ 

- APP (Advance Placement Programme) โครงการเรียนลวงหนา  
- COW (Courses on Web) รายวิชาบนโครงขาย 
- FSSB (Field Study Supporting Budget) งบประมาณสนับสนุนการฝกภาคสนาม 
- GTRF (Graduate Tuition Research Fund) ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา (จากคาธรรมเนียม

การศึกษา) 
- IBSM (Institute of Basic Science and Mathematics) สถาบันวิทยาศาสตรพื้นฐานและ

คณิตศาสตร 
- OSVP (Overseas Study visit of Premedical Students) โครงการศึกษางานตางประเทศของ

นิสิตเตรียมแพทยศาสตร 
- PGS (Postgraduate Studentship) ทุนสนับสนุนการศึกษาบัณฑิตศึกษา 
- PTI (Part Time Instructor) อาจารยผูสอนบางสวนของเวลา 
- SPSF (Special Problem Supporting Fund) ทุนสนับสนุนการทําปญหาพิเศษ (ระดับ

ปริญญาตรี) 
- TA (Teaching Assistance) อาจารยผูชวยสอน 
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- VPP (Visiting Professorship Programme) โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ 
- SDSB (Student Development Supporting Budget) งบประมาณสนับสนุนการพัฒนานิสิต 
- SLDP (Student Leadership Development Programme) โครงการพัฒนาภาวะผูนํานิสิต 
- UGS (Undergraduate Scholarship) ทุนการศึกษานิสิตปริญญาตรี 
- WS (Working Scholarship) ทุนทํางานสําหรับนิสิต 

3. ศึกษา คนควา วิจัย ท้ังทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน บูรณาการและประยุกต โดยตอยอดภูมิ
ปญญาเดิมและสรางองคความรูใหม เพื่อประยุกตใชในการพัฒนาการเรียนการสอน วิจัย ทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและอื่น  ๆ โดยมีนโยบายผลิตงานวิจัยคุณภาพ และนโยบายความรวมมือทางวิชาการ  ซ่ึงนโยบาย Research 
PLEASE  ตองคํานึงถึงกระบวนการวางแผนแบบ 360 องศา โดยพิจารณาทั้งในเรื่อง บุคลากร (Personnel)  
หองปฏิบัติการ (Laboratory) เครื่องมืออุปกรณ (Equipment) วิธีเขาถึง (Access) จัดหา (Supply) ความ
ชํานาญ (Expertise) มีหลักที่ตองดําเนินการ คือ พรอมกัน ทันที และมีเงินสนับสนุน นอกจากนี้ นโยบายการ
ผลิตงานวิจัยคุณภาพ เกี่ยวของสําหรับอาจารยและบุคลากร สําหรับนิสิต และการสนับสนุนดานอื่นๆ ซ่ึงมี
โครงการกิจกรรมสงเสริมดังนี้ 

- BOAC (Staff) (Budget for Overseas Academic Conference (Staff) งบประมาณสําหรับ
การประชุมวิชาการตางประเทศ (บุคลากร) 

- BOAC (Student) (Budget for Overseas Academic Conference (Student) งบประมาณ
สําหรับการประชุมวิชาการตางประเทศ (นิสิต) 

- BRC (Bilateral Research Cooperation) การรวมวิจัยแบบทวิภาคี 
- CBRF (Capability Building  
- Research Fund) ทุนเสริมสรางขีดความสามารถการวิจัย 
- CBRU (Capability Building Research Unit) หนวยเสริมสรางความสามารถการวิจัย 
- COE  (Center of Excellence) ศูนยความเปนเลิศ 
- DeOE (Department of Excellence) ภาควิชาที่มีความเปนเลิศ 
- DiOE (Discipline of Excellence) สาขาวิชาที่มีความเปนเลิศ 
- IDRSE (Inbound Doctoral Research Student Exchange) โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตวิจัย

ปริญญาเอกขาเขา  
- IHP (International Horizon Project) โครงการขอบฟานานาชาติ 
- IPC (International Projects Coordinator) ผูประสานงานโครงการนานาชาติ 
- KU-ScKU ทุนวิจัยรวม มก.-วท.มก. 
- KURDI-ScKU ทุนวิจัยรวม สวพ.-วท.มก. 
- MF (Matching Fund) ทุนวิจัยสมทบ 
- MP (Mega Project) โครงการจัดหาเครื่องมือวิทยาศาสตรราคาแพง 
- NRU (National Research University) มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
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- PF (Postdoctoral Fellow) นักวิจัยหลังปริญญาเอก 
- PRF (Preproposal Research Fund) ทุนวิจัยกอนเสนอโครงการ 
- RA (Research Assistance) นักวิจัยผูชวย 
- RF (Research Fellow) นักวิจัย 
- ScIAS (Science, Institute for Advanced Studies) สถาบันวิชาการขั้นสูงคณะวิทยาศาสตร 
- ScRF (Science, Research Fund) ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร 
- SF (Seeding Fund) ทุนวิจัยกอตัว 
- SRF (Senior Research Fellow) ผูทรงคุณวุฒิ 
- SRU (Special Research Unit) หนวยงานวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ 
- TRF-ScKURF ทุนวิจัยรวม สกว.-วท.มก. 

4. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม โดยมีโครงการกิจกรรมสงเสริมนโยบายสงเสริมการพัฒนา
วิชาการ ดังนี้ 

- ADIS (Academic Development, Incentive Scheme) แผนสรางแรงจูงใจการพัฒนาวิชาการ 
- BDP (Business Development Project) โครงการพัฒนาธุรกิจ 
- ScKU EP (ScKU Entrepreneurship Programme) โครงการความเปนผูประกอบการคณะ

วิทยาศาสตร 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สงวนและรักษาสภาพแวดลอม มีโครงการกิจกรรมสงเสริม
นโยบายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

1) โครงการที่เกี่ยวกับการยกยอง เทิดพระเกียรติราชวงศ  
2) โครงการที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจ และความภาคภูมิใจในชีวิตในการเปนนิสิตคณะ

วิทยาศาสตร เชน โครงการปฐมนิเทศ/มัชฌิมนิเทศ/ปจฉิมนิเทศ 
3) โครงการที่สงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เชน วันไหวครู วันสถาปนาคณะ

วิทยาศาสตร รดน้ําขอพรเนื่องในวันสงกรานต โครงการผูบริหารพบบุคลากรในวันขึ้นปใหม 
4) โครงการที่สงเสริมความเขาใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนา เชน โครงการไหวพระ 

ทําบุญกฐินพระราชทาน 
5) โครงการที่กอใหเกิดระบบคุณคา หรือคานิยมที่นับถือความดีงาม และคุณธรรม จริยธรรม 

เชน งานเกษียณอายุราชการ รางวัลคณะวิทยาศาสตร ถวายพวงมาลา รัชกาลที่ 4 ในวันวิทยาศาสตร การวาง
พวงมาลา 3 บูรพาจารย 

6) โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปนขวัญและกําลังใจใหบุคลากรเห็นคุณคาและความสําคัญของ
บุคลากร  เชน โครงการสงเสริมสุขภาพ ไดแก โยคะ มวยจีน โครงการมุมลูกของเรา (Our Kids Corner) 
บุคลากรสามารถฝากลูกไวได โดยไมตองกังวลใจเรื่องความปลอดภัย สามารถทํางานไดอยางเต็มที่ 

 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ประจําป 2553   
 

16 

ประสิทธิผลตามภารกิจ 
• ดานการเรียนการสอน 

1) นโยบายสนับสนุนการฝกภาคสนามของนิสิต ซ่ึงเปนกิจกรรมนอกหลักสูตร  
2) โครงการขอบฟานานาชาติคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  (The 

International Hotizon Project of Science, Kasetsart University-IHP) 
3) ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จมา

ทรงบรรยายพิเศษ เร่ือง “ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอความเปนพิษของสารเคมี”  

 
4) ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี คร้ังที่ 2 คณะวิทยาศาสตร มก.  
5) การบรรยายพิเศษ โดยศาสตราจารยอาคันตุกะ  
6) Open house คณะวิทยาศาสตร 
7) กิจกรรมพัฒนานิสิต ไดแก ผลงานโอเพนซอรส “ขุมทรัพยจากกองขยะ หรือ Change 

Garbage into Treasure” ของทีม Frisky Wyvern ชนะเลิศระดับประเทศไทย  และควารางวัล Sun 
Entrepreneurial Spirit Award ในการแขงขัน Open Jive ระดับภูมิภาค ที่ประเทศสิงคโปร โครงการรักแรก  
โครงการปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา โครงการไหวครู โครงการสานสัมพันธ การอภิปรายเรื่อง   การ
สงเสริมจรรยาบรรณอาจารย และจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรใหกาวไปสูความเปนเลิศ
โครงการกรรมการบริหารหลักสูตรพบนิสิต และการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก
นิสิต โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน และทําวิจัยช้ันเรียน โครงการพานิสิตศึกษาดู
งาน โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษ โครงการ ปจฉิมนิเทศนิสิต โครงการวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไม  

• ดานการวิจัย 
1) สนับสนุนงบประมาณวิจัยของบุคลากรทุกระดับ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ตลอดจนนิสิตบัณฑิตศึกษา  
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2) ผลงานวิจัยที่สามารถถายทอดและนําไปใชประโยชนสําหรับเกษตรกร เชน ผลงานวิจัย “อาหารไกดวย
ขมิ้น” ของ ดร.งามผอง   คงคาทิพย พรอมดวย นางสาวศิริรักษ   จันทครุ และงานวิจัย  “โมนาไรซ อาหารเสริมสําหรับไก
ไข”  ของ ศาสตราจารย ดร. บุษบา  ยงสมิทธิ์  คณะวิทยาศาสตร และ ดร.สุภาพ   อิสริโยดม  คณะเกษตร 

3) โครงการศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting Professor, VP) สําหรับเชิญผูเชี่ยวชาญจาก
ตางประเทศเขามาสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากร สอดคลองกับนโยบายของ มก. ในการเปนมหาวิทยาลัย
แหงการวิจัย 

• ดานการบริการวิชาการ :  
1) โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

สถาบันการศึกษา เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและใหบริการทางวิชาการแกสังคม ในการนําไปสูการพัฒนาแบบ
ยั่งยืน  

2) โครงการคาย สอวน. สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
3) โครงการอบรมครูวิทยาศาสตร 
4) โครงการอบรมการเพาะเห็ดสําหรับประชาชนทั่วไป  
5) การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ GMP และ HACCP  
6) การอบรมใหความรู ระเบียบ  แนวทางปฏิบัติ  ทักษะการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 
7) การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “Biological Dosimetry of Exposure to Environmental 

Carcinogens: Ionizing Radiation as a Model”  

• ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย สงวน และรักษาสภาพแวดลอม 
1) โครงการสงเสริมประเพณีไทย  
2) โครงการสงเสริมความศรัทธาในพระพุทธศาสนา  
3) โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกบุคลากร 
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• ดานการบริหารและจัดการ 
1) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ คณะวิทยาศาสตร และ จ.ชลบุรี  
2) โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ณ โรงแรมระยองรีสอรท จ.ระยอง  
3) โครงการอบรมการใชอินเตอรเน็ต และการใชโปรแกรม Microsoft Office 2007 
4) โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม คณะวิทยาศาสตร  
5) โครงการ DAYS OUT 2553  
6) โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากร  

• ดานการประกันคุณภาพ 
1) คณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร รั บ ร า ง วั ล คุ ณ ภ า พ  ค ร้ั ง ที่  3  ใ น ง า น ข อบ คุ ณ บุ ค ล า ก ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 25 ธันวาคม 2553 
2) การประเมินคุณภาพภายนอก(นํารอง) รอบสาม ระดับอุดมศึกษา วันที่ 9 มีนาคม 2553 

หองประชุม 401 อาคารวิทยาศาสตร 25 ป 
3) การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร ระหวางวันที่ 24 พฤษภาคม – 4 

มิถุนายน 2553 
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ประเภท 

ภาพรวมองคประกอบคณุภาพ(หนวยงานคุณภาพ) 
รางวัลระดับดี 1 ผลงาน 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 
 

www.qa.ku.ac.th 
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คณะศึกษาศาสตร 
 

 
 
 
 
 

 
 

สามารถดาวนโหลดไฟลขอมูลรายละเอียด ไดที่ www.qa.ku.ac.th 
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กลยุทธ/กลวิธีในการบริหารหนวยงานใหไดผลงานที่มีคณุภาพ และเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  คณะศึกษาศาสตร เปนคณะที่ไดรับรางวัลภาพรวมองคประกอบคุณภาพ (หนวยงานคุณภาพ) ใน
รางวัลระดับดี ดวยการบริหารงานโดยใชหลักการตามวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) จึงทําให
คณะฯ มีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 

ปณิธาน 
 “ผลิตบัณฑิตที่สมบูรณดวยปญญาและคุณธรรม” กลาวคือ เปนผูที่มีความรอบรูในสาขาวิชาที่จะนําไป
ถายทอดได มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความใฝรูอยูเสมอ รูจักรับผิดชอบ ไตรตรองดวยหลักการและเหตุผล มี
บุคลิกภาพที่เหมาะสมตามแบบของวัฒนธรรมไทย มีความภูมิใจ ศรัทธาตอวิชาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณครู 

วิสัยทัศน 
 คณะศึกษาศาสตรเปนองคกรการเรียนรู สูความเปนเลิศทางวิชาชีพศึกษาศาสตรระดับนานาชาติ 
สามารถชี้นําสังคม 

อัตลักษณคณะศึกษาศาสตร  
 อัตลักษณของศึกษาศาสตรในมุมมองของนิสิตคือ นิสิตมีบุคลิกภาพที่ดี แตงกายถูกระเบียบ  
มีความรูแนน และมีความสามารถในการถายทอดความรู สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  อดทน มีภาวะผูนํา 
เคารพเชื่อฟง นอบนอม มีน้ําใจ มีวินัยในตนเอง  ตรงตอเวลา และมีความกลาแสดงออก  ซ่ึงทั้งหมดนี้อาจ
เปรียบเสมือน “เพชรสีมวงในกลองสีเขียว”   ซ่ึงสะทอนใหเห็นความดีงามในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
 โดยการกําหนดอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตร มีการประชุมสัมมนา เร่ือง การจัดการความรูเพื่อ
ขับเคลื่อนคณะศึกษาศาสตร สูความสําเร็จ เมื่อเดือนมีนาคม 2553 เพื่อระดมสมองจากอาจารย เจาหนาที่ 
ศิษยเกา และผูอาวุโส รวมกําหนดทิศทางและแสวงหาอัตลักษณของคณะศึกษาศาสตร  รวมทั้งในวันคลาย
วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร ปที่ 41 ไดจัดปาฐกถาศาสตราจารย ดร.อุบล  เรียงสุวรรณ เร่ือง “อัตลักษณ
ขององคกร : ภารกิจที่ทาทาย” วิทยากรโดย ศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  สินลารัตน 
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กลไกและการขับเคล่ือนคณะศึกษาศาสตร 
1. คณะกรรมการประจําคณะศึกษาศาสตร 
2. คณะกรรมการบริหารคณะศึกษาศาสตร 
3. มีการดําเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการโดยมีผูแทนจากภาควิชา โรงเรียนสาธิตแหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักงานเลขานุการคณะรวมเปนกรรมการ 
4. มีการติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ ทั้งที่เปนทางการและ ไมเปนทางการ และมีการ

ติดตามผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการชุดตาง ๆ 
5. เนนใหบุคลากรทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของคณะ ไมวาจะเปนนิสิต

คณาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกา ผูอาวุโสที่เกษียณอายุแลว  และผูทรงคุณวุฒิ 
6. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ และมีมุงมั่น ทุมเทกําลังกายและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่

ใหกับคณะศึกษาศาสตร 
7. มีศูนยปฏิบัติการทางวิชาการตางๆ ที่สนับสนุนการบริหารจัดการ ไดแก ศูนยวัสดุการศึกษา 

ศูนยคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ ศูนยปฏิบัติการฝกประสบการณวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร ศูนยการศึกษาเชิงหรรษา ศูนยบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

สรุปผลการประเมิน 9 องคประกอบ 

 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีผลการประเมินคุณภาพที่มีคะแนนสูง และมี
แนวโนมสวนใหญเทาเดิมและเพิ่มขึ้น ซ่ึงดูไดจากผลการประเมินของคณะฯ ประจําป 2550 – 2552  

ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ (ปการศึกษา) 

2550 2551 2552 

องคประกอบ 

5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและ
แผนงาน 

4.67 
(ดีเยี่ยม) 

2.67 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 3.47 
(ปานกลาง) 

2.20 
(ดี) 

4.36 
(ดี) 

2.71 
(ดีมาก) 

2.50 
(ดี) 

องคประกอบที่ 3  การพัฒนานิสิต 5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 4  การวิจัย 3.63 
(ดี) 

2.25 
(ดี) 

4.13 
(ดี) 

2.63 
(ดีมาก) 

2.70 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 3.20 
(ปานกลาง) 

2.20 
(ดี) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

3.00 
(ดีมาก) 

องคประกอบที่ 7  การบริหารและจัดการ 4.38 
(ดี) 

2.75 
(ดีมาก) 

4.38 
(ดี) 

2.63 
(ดีมาก) 

2.78 
(ดีมาก) 
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ผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินฯ (ปการศึกษา) 

2550 2551 2552 

องคประกอบ 

5 คะแนน 3 คะแนน 5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 3.50 

(ดี) 
2.50 
(ดี) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

2.00 
(พอใช) 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

5.00 
(ดีเยี่ยม) 

3.00 
(ดีมาก) 

2.33 
(ดี) 

รวม 9 องคประกอบ 3.89 
(ดี) 

2.45 
(ดี) 

4.50 
(ดีเย่ียม) 

2.76  
(ดีมาก) 

2.68 
(ดีมาก) 

กําหนดการประเมิน 27-29 สิงหาคม 2551 22-23 กรกฎาคม 2552 29-30 
กรกฎาคม 2553 

หมายเหตุ  
- 5 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงาน 3 คะแนน ประเมินเปาหมาย 1 คะแนน ประเมิน

พัฒนาการ 1 คะแนน 
- 3 คะแนน หมายถึง การประเมินผลการดําเนินงาน 3 คะแนน 
-         หมายถึง มีแนวโนมผลการประเมินเพิ่มข้ึน 
-         หมายถึง มีแนวโนมผลการประเมินลดลง 
-         หมายถึง มีแนวโนมผลการประเมินเทาเดิม 

ดานการเรียนการสอน 
 คณะศึกษาศาสตร มีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2552 รวมทั้งสิ้น 28 หลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการวิชาการกํากับติดตามประสานงาน ดานหลักสูตรและการจัดฝกประสบการณวิชาชีพ
ศึกษาศาสตร  มีการปรับปรุงพัฒนาติดตามและประเมินหลักสูตรทุกระดับการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและระเบียบการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา รวมท้ังความตองการของสังคม 
และเปดโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียน โดยดําเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรตางๆ ในโครงการพิเศษ 
จํานวน 17 โครงการ 

ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการอาจารยที่ปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี มีรองคณบดีฝาย

วิชาการเปนประธานกรรมการ มีคณะกรรมการทําหนาที่บริหารจัดการระบบอาจารยที่ปรึกษา โดยจัด
กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาตามแนวคิดทางดานจิตตปญญา ณ โรงเรียนสัตยาไส 
จังหวัดลพบุรี และโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย 

2. โครงการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบการใหคําปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรี คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ประจําป 2553   
 

24 

3. โครงการสัมมนาอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี เร่ือง “การพัฒนาจิตตามวิถีพุทธ  เพื่อความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ” 
 

 

การพัฒนานิสิต 
คณะศึกษาศาสตรมีคณะกรรมการฝายพัฒนานิสิตทําหนาที่ดูแลใหคําปรึกษา แนะนําและสนับสนุน

การดําเนินงานดานพัฒนากิจกรรมนิสิต มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการ
เรียนรูของนิสิต สงเสริมคุณภาพชีวิตของนิสิต มีการใหบริการเกี่ยวกับการศึกษา และอาชีพ   

คณะศึกษาศาสตรมีศูนยปฏิบัติการการศึกษาเชิงหรรษา (Edutainment) เปนศูนยปฏิบัติการที่จัด
กิจกรรมตางๆ โดยยึดหลักการเรียนรูดวยตนเอง ภายใตบรรยากาศของความสนุกสนานเพลิดเพลิน มุงเนน
ใหนิสิตรูจักตนเอง พัฒนาความฉลาดทางอารมณ (EQ) และบุคลิกภาพ (Personality) รูจักใชเทคโนโลยี
อยางเหมาะสม และใช ICT เปนสื่อนําความรู ดวยตนเอง มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ  
(English Capability) เพื่อการพัฒนาสูสากลและสามารถสืบเสาะแสวงหาคําตอบที่สงสัยไดอยางเปนระบบ
และเชื่อถือไดดวยกระบวนการวิจัย (Research)  

กิจกรรมนิสิตเดนในรอบป 
1) มอบลูกเปนศิษย...มอบชีวิตเปนครู 
2) คายปลูกจิตสํานึก...ศึกษาศาสตร 
3) วันไหวครูมหาวิทยาลัย 
4) วันไหวครูคณะศึกษาศาสตร  
5) กีฬา 5 สถาบัน 
6) ประกวดผูนําเชียรและกองเชียร 
7) ED DAY – ED NIGHT 
8) อบรมทักษะผูนํานิสิต 
9) โครงการปนรักสูนอง 
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การพัฒนานิสิตสูสากล 
1) นิสิตระดับปริญญาตรีเขารวมโครงการเปดโลกทัศนเพื่อความเปนสากล หลักสูตรการ

เสริมสรางประสบการณชีวิตการทํางานและแนวคิดเพื่อการวางแผนชีวิต รุนที่ 7 ณ ประเทศออสเตรเลีย จัด
โดยกองกิจการนิสิต 

2) นิสิตระดับปริญญาตรี 6 สาขาวิชาและปริญญาเอก  สาขาวิชาอาชีวศึกษา ศึกษาดูงานที่
มหาวิทยาลัย Griffith University (GU) ประเทศออสเตรเลีย  

3) โครงการ English for International Conference 
4) นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ University 

of Northern Colorado, Amis Community College เมือง Greeley รัฐ Colorado และOregon State University 
กับ Lynn Benton Community College เมือง Corvallis รัฐ Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา 

5) นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิจัยและประเมินทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

6) นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร ศึกษาดูงานดานครุศึกษา
ที่ Hanoi National University of Education เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม  

การวิจัย 
คณะศึกษาศาสตรไดกําหนดขอบเขตของงานวิจัย เพื่อดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายไปสูการปฏิบัติ

โดยคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ แบงเปน 3 ลักษณะสําคัญ คือ  
1) การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2) การวิจัยเพื่อสรางองคความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนา ทางการศึกษาของชาติ  
3) การวิจัยสถาบัน 
โดยมีระบบสนับสนุนการวิจัยใหแกคณาจารย ไดแก  
1) จัดทําระบบการใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนวิจัย  
2) จัดสรรทุนวิจัยใหกับคณาจารยของคณะ โดยผานกองทุนพัฒนาของคณะศึกษาศาสตร ทุน

สนับสนุนจากเงินรายไดของคณะ และทุนสนับสนุนจากภาควิชาตางๆ  
3) ใหทุนสนับสนุนแกคณาจารยนักวิ จั ย รุนใหมร วมกับสถาบันวิ จั ยและพัฒนาแห ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
4) ใหการสนับสนุนคาใชจายบางสวนในการไปนําเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ

จากกองทุนคณะศึกษาศาสตร  และเงินอุดหนุนทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดสรรใหกับ  
คณะศึกษาศาสตร  โดยมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ และเขารวมกับมหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการ 
สาขาศึกษาศาสตร ในการประชุมวิชาการ มก. ชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคมของทุกป  เปนเจาภาพจัดการ
ประชุมระดับชาติทุกป ไดแก โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ฉลองครบรอบ 40 ป คณะ
ศึกษาศาสตร เร่ือง จากประสบการณสูแนวทางใหม : การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูหลักสูตรปริญญาตรี  
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โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิด 
 

 
 
การบริการวิชาการ 
 ดานการบริการวิชาการไดดําเนินการ 2 งานหลัก คือ 

1) งานสงเสริมสนับสนุนอาจารย  เพื่อบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย เชน โครงการจัดการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2) งานสรางเครือขายบริการวิชาการ ไดแก 
2.1 โครงการ Star of Network ซ่ึงเปน โครงการความรวมมือระหวางสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กับคณะศึกษาศาสตร 
2.2 โครงการฝกอบรมครูและผูบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อน 

วิทยฐานะใหกับครูและผูบริหารการศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรมการสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
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การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  คณะศึกษาศาสตรจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมุงเนนกิจกรรมที่สงเสริมและปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งของ นิสิต คณาจารย และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร 
อาทิเชน  

1) โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในวันสงกรานต 
2) โครงการงานวันมุทิตาจติแกผูเกษียณอายุราชการ 
3) โครงการสัมมาทิฐิคณะศึกษาศาสตร : ปใหมรังสรรคส่ิงที่ดี เพื่อชีวิตสดใส’53 เพื่อสงทายปเกา

ตอนรับปใหม 

 

การบริหารจัดการ 
1) ยึดหลักธรรมาภิบาล โดยใหบุคลากร มีสวนรวมในการวางแผน ดําเนินการตามแผน ตดิตามตรวจสอบ 

และประเมินผล โดยมุงผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย   
2) มีการประเมินผูบริหารในระบบออนไลน  
3) มีการจัดโครงการเพื่อสรางขวัญกําลังใจ การจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพ ไดแก โครงการ

คัดเลือกบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานดีเดน โครงการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานดีเดน  
4) มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เชน การเขียนบทความงานวิจัยเพื่อตีพิมพเผยแพรใน

วารสารวิชาการนานาชาติ การวิจัยในชั้นเรียน  Improving Education for Better Learning  การสราง
เอกสารดิจิทัลที่ไดมาตรฐาน 

การพัฒนาบุคลากร 
  โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เชน โครงการอบรมเรื่องการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ
ประจําป โครงการอบรมงานดานการเงินและพัสดุ โครงการอบรมการลงโปรแกรม Microsoft Windows 
โครงการอบรมการดูแลรักษาคอมพิวเตอรและการรักษาความปลอดภัยใหกับคอมพิวเตอร โครงการ 5 ส. 
กับการพัฒนาการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โครงการบรรยายพิเศษสําหรับสายสนับสนุน เร่ือง “เคล็ดลับ
การทํางาน บริการดีและมีความสุข” 
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ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตางประเทศ 

 -    University of Northern Colorado, USA   

 -    Aims Community College, USA 

 -   University of North Texas, USA 

 -      Oregon State University, USA 

 -          University of Oregon, Eugene, USA 

 -        Washington State University, USA 

 -  University of Victoria, Canada 

 -  Universidade do Porto, Portugal 

 -  School of Education, Macquarie University, Australia 

 -  University of Waikato, New Zealand 

 -  National Taichung University, Taiwan 

 -  Griffith University, Australia 
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ประเภท 

การพัฒนาปรบัปรุงกระบวนงาน 
รางวัลระดับดีเยี่ยม 5 ผลงาน 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 
 

www.qa.ku.ac.th 
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กระบวนงานการนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการทํางาน 

ดานเอกสารและการติดตอประสานงาน  
 

โดย  คณะสตัวแพทยศาสตร 

หลักการและเหตุผล 
 สํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตรเปนหนวยงานกลางที่มีหนาที่ใหบริการงานบริหารและ
ธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน เพื่อสนับสนุน และอํานวยความสะดวกให
ผูรับบริการซึ่งประกอบดวย 10 ภาควิชา 10 หนวยงานสนับสนุน บุคลากรรวม 596 คน สามารถปฏิบัติงานตาม 4 
พันธกิจหลัก ไดแก งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะสัตวแพทยศาสตรใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 คณะสัตวแพทยศาสตร มีหนวยงานอยูหลากหลาย และตั้งอยู 4 จังหวัด ดังนั้น ภารกิจดานการเปน
หนวยงานกลางของสํานักงานเลขานุการ ที่จะสนับสนุนงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว จึงเปนเรื่องที่
คอนขางลําบาก หากหนวยงานกลางไมสามารถตอบสนองไดถูกตองรวดเร็ว และครบถวน อาจสงผล
กระทบตอการปฏิบัติงานหลักของคณะฯ  จึงเปนหนาที่ของสํานักงานเลขานุการที่จะตองหาวิธีการเพื่อให
บริการงานโดยเฉพาะงานดานเอกสารเพื่อใหบุคลากรสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร และการเขาถึงขอมูล
ไดงาย และรวดเร็วพรอมกันครอบคลุมทั้งภาควิชา/หนวยงาน และบุคลากรทุกคน และไดนําเทคโนโลยีมา
ปรับใชเพื่อจัดการงานดานเอกสารและติดตอประสานงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการจัดการดานเอกสารมี
ความรวดเร็ว ลดขั้นตอน และลดความซ้ําซอน ใหบริการงานในฐานะหนวยงานกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และสรางความพึงพอใจใหแกภาควิชา/หนวยงาน และบุคลากรของคณะฯ ตอการปฏิบัติงาน และการใหบริการ
ของสํานักงานเลขานุการคณะฯ 

คณะสัตวแพทยศาสตร จึงไดนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการจัดการดานเอกสารและติดตอ
ประสานงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการใหบริการของสํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ประกอบดวย 3 ระบบ ไดแก 1) การนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Vet.Ku. 
e-office) มาใช  2) การสงขอความเชิญประชุม/แจงขาวสารผานโทรศัพทมือถือ (SMS) และ 3) การนําระบบ
บันทึกเวลามาปฏิบัติงานดวยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (e-finger print) มาใชในงาน เพื่อลดภาระงานนําแฟม
ลงลายชื่อเขา-ออกประจําวัน ซ่ือสัตย เที่ยงตรง เนื่องจากลงลายมือช่ือแทนกันไมได ตรวจสอบงาย/ใชเวลา
ทํางบเดือนวันลานอย ประหยัดเวลา ลด/ประหยัดทรัพยากร เชน แฟม กระดาษ ปากกา  

สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
1. การจัดเอกสารเดิมเวียนเปนกระดาษและตองสําเนาถึงทุกหนวยงาน จํานวน 20 ชุด เพื่อแจง 10 

ภาควิชา 10 หนวยงานสนับสนุน หากเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับบุคคล ตองสําเนาเพิ่ม 
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2. มีหนวยงานหลายแหงกระจายอยูในหลายจังหวัด รวม 4 จังหวัด ขอมูลสงถึงแตละหนวยงาน
ลาชา ตองรอรถสงสารแตละจังหวัด ทําใหไมทันการและไดรับความเสียหาย 

3. บุคลากรทํางานซ้ําซอนในเรื่องเดียวกัน เชนเรื่องเดียวกันตองลงเลขรับถึง 20 จุด  
4. เพิ่มงบประมาณคากระดาษ 
5. ตองเพิ่มบุคลากรหากมีเร่ืองเอกสารเพิ่มขึ้น 
โดยขั้นตอนการดําเนินงานในแตละเรื่องใชเวลาในการดําเนินการ  เชน  
- ขั้นตอนการจัดการเวียนเอกสาร เร่ิมตน หนวยสารบรรณ สําเนาถึงทุกหนวยงาน จํานวน 20 ชุด 

เพื่อแจง 10 ภาควิชา 10 หนวยงานสนับสนุน และจัดสงเอกสารใหกับหนวยงานที่กระจายอยูในหลาย
จังหวัด รวม 4 จังหวัด ใชเวลาประมาณ 3 – 4 วัน  

- ขั้นตอนการเชิญประชุมกรณีเรงดวน  เร่ิมตน หนวยสารบรรณ รับเรื่องหนังสือเชิญประชม 
เวียนหนังสือเชิญประชุมเปนเอกสาร หากเปนการประชุมกรณีเรงดวน จะใชการโทรแจงเปนรายบุคคล เชน 
คณะกรรมการ 1 ชุด มี 20 ทาน ตองโทรแจงกรรมการ 20 คร้ัง ใชเวลาประมาณ 1- 4 ช่ัวโมง 

- ขั้นตอนการจัดทํางบเดือนวันลา เร่ิมตน หนวยการเจาหนาที่ รวบรวมใบเซ็นชื่อประจําวัน/
เดือน ตรวจสอบการลงลายมือช่ือและตรวจสอบวันลา เชน ลาปวย ลากิจ ลาพักผอน กรณีบุคลากรไมสง
ใบลาหนวยการเจาหนาที่ดําเนินการติดตาม จัดพิมพงบเดือนวันลาตามแบบฟอรมที่กําหนด ตรวจสอบ
ความถูกตองกอนเสนอผูบังคับบัญชาทราบตอไป รวมระยะเวลาในการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน มาตรฐานเวลา
ในการปฏิบัติงาน 23 ช่ัวโมง 

การพัฒนาและปรับปรุง 
1. การนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Vet.KU.e-office) มาใชกับการจัดการเอกสาร ทั้งดานการ

เวียนหนังสือ การโตตอบ การเสนอความคิดเห็น การเก็บแฟมขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส การติดตามงาน 
การบันทึกงาน ซ่ึงกอนนําระบบมาใช มีปญหา คือ ขั้นตอนมีมาก ซํ้าซอน การรับ-สงขอมูลลาชาไมทันการ 
สูญหายระหวางการสง ส้ินเปลืองทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณบุคลากร ขออางไมไดรับเอกสาร ซ่ึงผล
การใชระบบ ทําใหการจัดการเอกสารมีความรวดเร็ว ลดความซ้ําซอนการออกเลขที่ และแจงเวียน รวดเร็ว 
ทุกภาควิชา/หนวยงาน และบุคลากรทั้ง 596 คน สามารถรับทราบขอมูลไดพรอมกัน และประหยัด
งบประมาณ คากระดาษ แฟม ตูจัดเก็บเอกสาร ผูใชบริการพึงพอใจในการใชงานในภาพรวม อยูในระดับดี 
โดยมีแนวทางและแผนการใชระบบ  ดังภาพ 
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   ซ่ึงผลจากการนําระบบ สํานกังานอัตโนมตัิ (Vet.KU.e-office) มาใชชวยทําใหสํานกังาน
เลขานุการคณะฯ ลดการปฏบิัติงานในขัน้ตอนที่ยุงยากซบัซอนลงจาก เดิม 7 ขั้นตอน เหลือเพียง 4 ขัน้ตอน
เทานั้น 
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2. นําระบบสงขอความเชิญประชุม/แจงขาวสารผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) มาใชในการ
ประสานงานดานการเชิญประชุม การแจงขอมูลขาวสารดวน ลดขั้นตอน ลดภาระงานของบุคลากรในการติดตาม 
และการโทรแจงไดพรอมกัน และมีระบบการแจง เปนการประหยัดงบประมาณคาโทรศัพท และกระดาษ โดย
การสงครั้งเดียวแจงไดพรอมกัน และมีระบบการแจงเตือนอัตโนมัติโดยมีแผนการทํางาน ดังภาพ 
 

 

 สํานักงานเลขานุการคณะฯ ดําเนินการซื้อเครือขายโทรศัพทเพื่อใชในการสง SMS แจงขาวสาร
แทนการใชเอกสาร ซ่ึงสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ลดภาระงานที่ซํ้าซอน และสามารถประหยัดคา
เอกสารไดอีกดวย 
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  ผลจากการนําระบบสงขอความเชิญประชุม/แจงขาวสารผานทางโทรศัพทมือถือ (SMS) มาใช 
ทําใหการประสานงานประชุม/แจงกิจกรรมถึงผูรับไดรวดเร็วทันที เมื่อมีขาวที่ตองแจงใหทราบโดยดวนก็
สามารถทําไดอยางทันทวงทีเร็วกวาระบบอื่นๆ ชวยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการทํางานจากเดิม 4 
ขั้นตอน เหลือเพียง 2 ขั้นตอน ชวยลดภาระงานของบุคลากร ทําใหไมตองจางบุคลากรเพิ่ม และคาใชจายใน
การใชก็ยังไมสูงมาก ประหยัด 2.25 บาท/คร้ัง หรือรอยละ 75 ระบบสงขอความ/แจงเตือนอัตโนมัติตาม
ตองการ ผลการประเมินจากผูปฏิบัติงาน และบุคลากร อยูในเกณฑระดับดี เปนผลการดําเนินงานที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ทําใหไดรับรางวัลหนวยตัวอยางดานประกันคุณภาพ จากคณะสัตวแพทยศาสตร 
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3. การนําระบบ e-finger print มาใชกับการบันทึกเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ซ่ึง
ระบบสามารถดึงขอมูลการบันทึกเวลามา – กลับ มาจัดทํางบคืนวันเวลาไดอัตโนมัติ ลดระยะเวลา และภาระ
งานของบุคลากรไดเปนอยางดี โดนมีแผนการใชงานดังภาพ 

 
 

 สําหรับขั้นตอนและวิธีการใชงานนั้น เพียงแคสแกนนิ้วมือผานเครื่องสแกนจะไดขอมูลของผู
สแกนบันทกึเอาไว เพื่อทําการตรวจสอบ ติดตาม และประมวลผลจัดทําบันทึกตางๆ ตอไป 

 

 กอนหนาที่จะมีการนําระบบระบบ e-finger print มาใชนั้นแตเดิมจะใชเปนแฟมลงชื่อ 6 แฟม
เพื่อใหบุคลากรแตละประเภทมาลงชื่อ ตองมีบุคลากรที่ทําหนาที่ในการเปดแฟม และเก็บแฟมลงชื่อ 
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รวบรวมรายชื่อเวลามา-ขาด  ตรวจสอบลายมือช่ือ ในแตละวัน เพื่อเก็บไวเปนขอมูล สรุปรวมทั้งสิ้นถึง 8 
ขั้นตอนดวยกัน ซ่ึงทําใหเสียเวลาเปนอยางมาก แตเมื่อภายหลังจากการนํา ระบบ e-finger print มาใช ทําให
ลดขั้นตอนลงเหลือเพียง 4 ขั้นตอน เทานั้น 

 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 นําระบบเทคโนโลยีมาใชในการปฏิบัติงานของคณะสัตวแพทยศาสตร ดังนี้ 

1. ดานการเงินและบัญชี และการจัดทําฐานขอมูล ไดแก ฐานขอมูลบุคลากร ฐานขอมูลนิสิต และ
ฐานขอมูลหนวยงานเพื่อการประกันคุณภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงทุกสวน เพื่อลดภาระงานประจํา และให
ผูบริหารใชประโยชนในการบริหารงาน 

2. การจองรถยนต / จองหอง ผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
3. ระบบการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน / การประเมินผูบริหาร / การประเมินความ

พึงพอใจในการใหบริการ ฯลฯ 
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การลดระยะเวลาและระยะทางในการรับบริการตรวจสุขภาพประจาํป 

 

โดย  สถานพยาบาล สํานักงานอธิการบดี 

หลักการและเหตุผล 
สถานพยาบาล  ไดดํ า เนินการเกี่ ยวกับการตรวจสุขภาพประจํ าป สํ าหรับผูปฏิบัติ งานใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนการตรวจสุขภาพทั่วไปที่มุงเนนใหทราบภาวะสุขภาพ ซ่ึงอาจมีความเสื่อม
เนื่องจากวัย วิธีการดํารงชีวิต สาเหตุอาจจะเกิดจากงานหรือไมก็ได ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อจะไดทําการรักษาไดทันทวงที  

ในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจําป ไดมีการจัดจางหนวยตรวจสุขภาพของคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขามาทําการตรวจสุขภาพ และรายงานผลการตรวจสุขภาพ รวมกับ
สถานพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนประจําทุกป โดยทางสถานพยาบาลจะเปนผูดําเนินการ
จัดเตรียมงาน และออกแบบสถานที่โดยจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานตามจุดตางๆ และจัดหาอุปกรณอํานวย
ความสะดวก  ซ่ึงใชระยะเวลาในการใหบริการจํานวน 3 วัน อยูในชวงเดือนมีนาคมของทุกป ณ  อาคาร
สารนิเทศ 50 ป ช้ัน1    

เวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต 05:30 – 12:30 น. (7 ช่ัวโมง) ซ่ึงจํานวนบุคลากรที่เขามาใชบริการ มี
จํานวนโดยประมาณ 700 คน/วัน และมีจํานวนผูเขามารับบริการทั้งหมดจํานวนโดยประมาณ 2,200 คน ทุก
ป การเขามารับบริการในแตละวันผูรับบริการสวนใหญจะเขามาในเวลาที่ใกลเคียงกันเปนหมูคณะ ทําให
เกิดปญหาความคับคั่งในการรอรับบริการ ดังนั้น สถานพยาบาล จึงเล็งเห็นความสําคัญในการแกไข
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานใหม เพื่อลดเวลาในการรอคอย และใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจมาก
ที่สุด โดยการนําแนวคิด Lean มาประยุกตใช เพื่อลดรอบเวลา ระยะทาง ความสูญเปลา และการใชแรงคน
ลง และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของผูมารับบริการ กอเกิดเปนความสําเร็จในระยะยาว 
 
สภาพการปฏบิัติงานเดิม  
  กระบวนงานการใหบริการ ตรวจสุขภาพประจําป  แบบเดิมมี 14 ขั้นตอนใชอัตรากําลังในการ
ประจําตามจุด (ขั้นตอน) ตางๆ ประกอบดวย เจาหนาที่สถานพยาบาลจํานวน 40 คน เจาหนาที่คณะ
สาธารณสุขศาสตร จํานวน 20 คน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. ผูปวยเดินขึ้นอาคารเพื่อรับบัตรคิวเจาะเลือด   
2. ลงทะเบียนผูรับบริการ คนหารายชื่อจากเอกสารรายชื่อ เซ็นชื่อ แลวแจงลําดับเลขที่ของตนกับ

เจาหนาที่เพื่อรับเอกสารการตรวจเลือด  
3. ช่ัง/วัด BW,HT,BP  แลวไปนั่งรอหนาหองเจาะเลือด   
4. เรียกคิวเจาะเลือด เดินไปนั่งรอหนาหองเจาะเลือด เพื่อรอเรียกเจาะเลือดอีกครั้ง   
5. เจาะเลือด   
6. ชําระเงิน   
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7. สงอุจจาระ/ปสสาวะ   
8. EKG (กรณีเลือกตรวจเพิ่ม)   
9. ตรวจปอด/ตา (กรณีเลือกตรวจเพิ่ม)  
10. ตรวจหู (กรณีเลือกตรวจเพิ่ม)   
11. รับซองและคิวเอ็กซเรย   
12. รับฟงคําอธิบายในการเขียนซองเอ็กซเรย และเขียนซองเอ็กซเรย   
13. สงเอกสารทั้งหมดคืนใหเจาหนาที่ ยกเวนซองเอ็กซเรย   
14. เดินลงชั้นลางไปเอ็กซเรยปอด จะมีรถเอ็กซเรยจํานวน 2 คันรออยู ซ่ึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการ 

สภาพการปฏิบัติงานใหม   
กระบวนงานการใหบริการตรวจสุขภาพประจําปแบบใหมมีทั ้งหมด  12 ขั้นตอน  ใช

อัตรากําลังในการประจําตามจุด (ขั้นตอน) ตางๆ ประกอบดวย เจาหนาที่สถานพยาบาลจํานวน 40 
คน เจาหนาที่คณะสาธารณสุขศาสตรจํานวน 29 คน โดยมีกระบวนการดังนี้ 

1. ผูปวยเดินขึ้นอาคารสารนิเทศ 50 ป ช้ัน1 เพื่อรับบัตรคิวเจาะเลือด  
2. ลงทะเบียนใชระบบ IT  คนหา บันทึกรายชื่อ และรับเอกสารการตรวจเลือด  
3. รับบัตรคิวเอ็กซเรย   
4. เดินลงชั้นลางไปเอ็กซเรยปอด จะมีรถเอ็กซเรยจํานวน 3  คันรออยู   
5. ช่ัง/วัด BW,HT,BP  แลวไปนั่งรอหนาหองเจาะเลือด  
6. เรียกคิวเขาหองเจาะเลือด  
7. ชําระเงิน  
8. สงอุจจาระ/ปสสาวะ  
9. EKG (กรณีเลือกตรวจเพิ่ม)  
10. ตรวจปอด/ตา (กรณีเลือกตรวจเพิ่ม)  
11. ตรวจหู (กรณีเลือกตรวจเพิ่ม)  
12. สงเอกสารทั้งหมดคืนใหเจาหนาที่ เสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
การปรับปรงุกระบวนการการตรวจสุขภาพประจําป 

1. ศึกษากระบวนงานหลัก (Level 1) และกระบวนงานรอง (Level 2) ซ่ึงเมื่อทําการตรวจสอบใน
ทั้ง 2 กระบวนงานแลว ทําใหทราบวาในระหวางขั้นตอนของการทํางานนั้น เกิดคอขวดของการทํางาน นั่น
คือ มีการรอคอยของผูรับบริการจํานวนมาก และเปนระยะเวลานาน จึงทําใหเกิดการเสียเวลา และผูมารับ
บริการอาจเกิดความไมพึงพอใจได 
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ลงทะเบียน

 
2 Levels of Value Chain in Annually Check Up (NEW) 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับบัตรคิว  
เจาะเลือด 

Level 1 

รับบัตรคิว  
เอกซเรย 

เอกซเรย     
ปอด 

ช่ัง/วัด   
BW,HT,BP 

เจาะเลือด 
 

ชําระเงิน สงอุจจาระ/
ปสสาวะ 

EKG 
 

ตรวจ 
ปอด/ตา 

Level 2 

เจาะเลือด       ลอกสติกเกอร(พิมพช่ือ-สกุลสําเร็จรูป)

ติดTube 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ตรวจหู 
 

สงเอกสาร
คืน 

12 11 

 
2. วิเคราะหความสูญเปลาของเวลาการไหลในกระบวนการตรวจสุขภาพ โดยวิเคราะหวางานใน

ขั้นตอนใดที่มีระยะเวลาการรอคอยการเขารับบริการที่ยาวนานมาก แลววิเคราะหวาควรจะแกปญหาในการ
ลดระยะเวลาการรอคอยโดยวิธีใด จะเพิ่มเจาหนาที่ นําระบบ IT เขามาชวยในการปฏิบัติงาน หรือถาเปน
ขั้นตอนที่ไมมีความสําคัญก็อาจตัดขั้นตอนนั้นๆ ออกไป ดังภาพดานลาง 
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ภาพที 1   Takt Time & Cycle Time Of Value Chain in Annually Check Up 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Takt Time = 0.6 นาที
                      (36 วินาที) 
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แสดงลําดับข้ันของกิจกรรม ใน Cycle Time เจาะเลือด พรอมระยะเวลาการรอคอยกอนเจาะ
เลือด โดยใช 

Flow Diagram (Pretest)  และ  Layout  Diagram 

 
 

 
  D ขั้นตอน 

ทํางาน ขนสง  ตรวจสอบ  รอคอย 

ระยะเวลาเฉลี่ย 
(นาที) 

1.รอหนาหองเจาะเลือด         25 

2.เดินเขาหองเจาะเลือด         0.8 

3.เจาหนาท่ีเขียนสติกเกอรและติดTube         1 

4.เดินไปโตะเจาะเลือด         0.8 

5.เจาะเลือด         2 

6.เดินออกจากหองเจาะเลือดไปชําระเงิน         0.30 

รวม         28.46 

 

ภาพท ี2   แสดงเสนทางในข้ันตอนเจาะเลอืดโดยใช 
Layout diagram 
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 จากภาพดานลาง จะเห็นไดวามีความสับสนของเสนทางการเขารับบริการในขั้นตอนตางๆ เปน
อยางมาก ซ่ึงมีสวนที่ทําใหการทํางานลาชา และอาจทําใหเกิดความไมพึงพอใจในกลุมผูมารับบริการได 
 

 

  
 

Estimated total distance = 248  เมตร.   
1-2=10 เมตร.  2-3=7 เมตร. 
3-4=5 เมตร.    4-5=5 เมตร. 
5-6=7 เมตร.    6-7=25 เมตร. 
7-8=32 เมตร.  8-9=17 เมตร.   
9-10=42 เมตร.  10-11=52 เมตร.   
11-12=3 เมตร.  12-13=3 เมตร.   
13-14=40 เมตร.   
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3. ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน โดยคนหาความสูญเปลาที่อยูในงาน แลวกําจัดความสูญเปลานั้น
ทิ้งไป หากมีงานสวนใดที่ไมมีความสําคัญเทาที่ควร และสามารถตัดออกได จะชวยลดขั้นตอนการทํางาน
ไมใหมีความยุงยากได ดังตารางดานลาง 

เดิม ขั้นตอนใหม (การแกไข) ผลลัพธ 
Rearrange / การจัดลําดับขั้นตอนใหม 

• จัดใหเจาหนาท่ีเขียนสติกเกอรติดTube อยู 
นอกหองเจาะเลือด 

ปรับปรุงขั้นตอนเจาะเลือด 
โดยใช ECRS 

• เจาหนาท่ีเขียนสติกเกอรติด
Tube อยูในหองเจาะเลือด 

Simplify / ทําใหงายและสะดวกขึ้น 

• ผูรับบริการเดินเขาหองเจาะเลือด และใช
บริการเจาะเลือดเพียงข้ันตอนเดียว 

 

• มีการไหลของขั้นตอนการ
เจาะเลือดสะดวก และไม
ติดขัด(Continuous Flow) 

• ใชเวลาในการเขียนสติก
เกอรติดTubeนาน 

 

• ใชเทคโนโลยีท่ีเช่ือถือไดพิมพสติกเกอรติด
Tubeโดยประสานงาน ใหหนวยตรวจ
สุขภาพ มหาวิทยาลัย มหิดล จัดทําสติก
เกอรติดTube 

• สะดวก รวดเรว็ ลดความ
ผิดพลาด 

 

• จํานวนเจาหนาท่ีเขียนสติก
เกอรติด Tube ไมเพียงพอ 

• จํานวนพยาบาลเจาะเลือด
ไมเพียงพอ 

• ใช Takt time ทําใหอัตราเร็วของการผลิต
บริการสอดคลองกับอัตราความตองการของ
ผูรับบริการโดย เพิ่มจํานวนเจาหนาท่ีเขียน
สติกเกอรติดTube เดิม 2 คน เปน 4 คน และ 
เพิ่มพยาบาลเจาะเลือด เดิม 6 คน เปน 8 คน 

• สะดวก รวดเรว็ ลดการรอ
คอยลง 

ปรับปรุงปจจัยตางๆ ที่มี
ผลกระทบและเกี่ยวของกับ
ขั้นตอนการเจาะเลือด 

• ผูรับบริการเมื่อลงทะเบียน
แลวตองแจงหมายเลข
ลงทะเบียน เพื่อรับเอกสาร 

 
 
 

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เช่ือถือได
ตรวจสอบแทนโดยใชคอมพิวเตอร
ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขลงทะเบียน
ใหกับผูรับบริการพรอมยื่นเอกสารให 

 
 
 

• เกิด Built-in Quality 
สะดวก รวดเรว็ ลดความ
ผิดพลาด  

• ผูรับบริการคนรายชื่อ
ลงทะเบียนนาน 

• ใชเทคโนโลยีสารสนเทศคนรายชื่อผู
ลงทะเบียนโดยใชคอมพิวเตอรตรวจสอบ
รายช่ือและหมายเลขลงทะเบียนใหกับ
ผูรับบริการ 

• เกิด Built-in Quality ทําให
สะดวก รวดเรว็ ลดความ
ผิดพลาด 
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เดิม ขั้นตอนใหม (การแกไข) ผลลัพธ 

• จํานวนรถเอ็กซเรยไม
เพียงพอ 

 
 
 

• ใช Takt timeทําใหอัตราเร็วของการผลิต
บริการสอดคลองกับอัตราความตองการ
ของผูรับ บริการโดยเพิ่มจุดบรกิาร/ผู
ใหบริการ/อุปกรณ โดย เพิ่มรถเอ็กซเรย
จาก 2 เปน 3 คัน 

• สะดวก รวดเรว็ ลดการรอ
คอยลง 

• พยาบาลทําหนาท่ีชวย
กรอกขอมูลซองเอ็กซเรย 

• ใชเทคโนโลยีท่ีเช่ือถือไดพิมพสติกเกอรติด
ซองแทนการใชคน      

• เกิด Built-in Quality ทําให
สะดวก รวดเรว็ ลดความ
ผิดพลาดลดการใช
ทรัพยากรลง 

• ปายบอกลําดับขั้นตอนไม
ชัดเจน 

• ข้ันตอนซับซอนวกวน
(Poor layout) 

• ข้ันตอนเอ็กซเรยจัดอยู
ข้ันตอนสุดทาย 

• ใชValue stream managementสราง
กระบวนการใหมใหไหลตอเนื่อง 

• ใช Visual Workplace ดวยการออก แบบผัง
การตรวจที่มีสสีันสวยงาม ชัดเจน มี
ระเบียบ อานงาย 

• ใช Workplace layout โดยจดัสถานที่ท่ีทํา
ใหทุกคนท่ีเขาไปเห็นสามารถเขาใจ
สถานการณของระบบและทราบวาจะตอง
ปฏิบัติอยางไร  

• ใหไปเอ็กซเรยกอนเจาะเลือด 

• เกิด value chainในการสง
มอบบริการทําใหผูรับ 
บริการเกิดความสะดวก 
รวดเร็วไมสับสนในการ
เดินทาง ใชเวลาและ
ระยะทางสั้นลง 

• ชวยชะลอ การคับคั่งใน
ข้ันตอนเจาะเลือดลงได 

 

4. ประเมินผล 
หลังจากการปรับปรุง Transportation และ Built-in Quality ในขั้นตอนตางๆ ที่จะปองกันความ

ผิดพลาด (error – proofing) ทั้งในเรื่องของเครื่องมือ อุปกรณ และวิธีการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการไหลลื่นของ
งานอยางตอเนื่อง (Continuous Flow) พบวา 

1) ลดระยะทางในการใชบริการทั้งกระบวนงานจาก 248  เมตร เหลือ 214  เมตร ตอผูรับบริการ 1 
คน ลดลงรอยละ 10 

2) ลดขั้นตอนลงจากเดิม  14  ขั้นตอน  เหลือ 12 ขั้นตอน 
- ลดขั้นตอนเรียกคิวรอหนาหองเจาะเลือด ปจจุบันเรียกคิวแลวเขาที่จุดรับ tube เจาะเลือดไดเลย 
- ตัดขั้นตอนอธิบาย และเขียนซองเอ็กซเรยออก ใหยื่นเอกสารที่รถเอ็กซเรยพรอม

เอ็กซเรย 
3) ลดทิศทางการไหลของขั้นตอนที่ซับซอนจากเดิมลงใหมีการไหลที่ดูงายขึ้น ทําให

ระยะทาง ลดลง 
4) ลดระยะเวลาในการรอคอยเจาะเลือด เดิม 25 นาที เปน 10 นาที ลดลงรอยละ 60 
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5) ลดระยะเวลาในการรับบริการทั้งกระบวนการลงจาก 1 ช่ัวโมง 28 นาที (ป 2549)  เปน 55 
นาที (ป 2553) ลดลงรอยละ 38  

Estimated total distance = 214 เมตร.   
1-2=10 เมตร.  2-3=7 เมตร. 

3-4=40 เมตร.    4-5=53 เมตร. 

5-6=7 เมตร.    6-7=7เมตร. 

7-8=15 เมตร.  8-9=15เมตร.   

9-10=15 เมตร.  10-11=25 เมตร.   

11-12=30 เมตร.   

 

 ความพึงพอใจ ป 2550-2553 
 ระดับความพึงพอใจโครงการตรวจสุขภาพประจําป 2550 – 2553 จะอยูในเกณฑระดบัดี ทั้ง 4 ป 
แสดงดังแผนภาพ 
        เกณฑการแปลความหมาย 
คะแนน   4.51 – 5.00 อยูในระดับดมีาก  
คะแนน   3.51 – 4.50 อยูในระดับด ี
คะแนน   2.51 – 3.50 อยูในระดับปานกลาง  
คะแนน   1.51 – 2.50 อยูในระดับควรปรับปรุง 
คะแนน   1.00 – 1.50 อยูในระดับควรปรับปรุงอยางยิ่ง 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
สรางระบบการไหลลื่นของกระบวนการที่ใชระยะทาง และระยะเวลาที่ลดลงมากกวาเดิม และหา

แนวทางปรับใหทุกจุดของการบริการอยูในพื้นที่เดียวกันหมดใหเปน One Stop Service 
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ระบบการเบิกจายวสัดุออนไลนเพื่อการสนับสนุนการบริหารงาน  
 

โดย  สํานักงานคณบดี คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ 

หลักการและเหตุผล 
ภารกิจอยางหนึ่งของสํานักงานคณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คือ เตรียมความพรอม

ดานวัสดุอุปกรณตางๆ  ทั้งในดานการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ ใหแกบุคลากรของคณะศิลปะ
ศาสตรและวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จํานวน 
80 ทาน ในแตละภาคการศึกษา เชน วัสดุการเรียนการสอน วัสดุสํานักงาน วัสดุไฟฟา วัสดุคอมพิวเตอร 
เปนตน เพื่อใหวัสดุสํานักงาน วัสดุตางๆ ที่จําเปนสําหรับขั้นตอนการดําเนินงาน และการดําเนินการจัดการ
ดานการเรียนการสอน และการวิจัยมีเพียงพอ ดังนั้น งานเตรียมความพรอมอุปกรณภายในคณะจึงมี
ความสําคัญตอกระบวนการทํางานของคณะอยางมาก และตองรองรับความตองการของบุคลากรหลายทาน 
ดังนั้นเพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว และคลองตัว ไมมีขั้นตอนยุงยากซับซอน 
เทคโนโลยี จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะเขามาชวยในการปฏิบัติงาน เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกบุคลากร สราง
กระบวนการจัดการเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารวัสดุ การจัดทํารายการขอมูลสถิติเพื่อการบริหารงานคณะ และ
เปดโอกาสใหอาจารยและบุคลากรไดมีสวนรวมรับรูตนทุนการผลิต อันจะนําไปสูการตระหนักรูการใช
ทรัพยากรอยางรูคุณคา 

วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพื่อจัดการองคความรูและจัดทําระบบเบิกจายวัสดุออนไลนในรูปเว็บแอปพลิเคชัน 
2. เพื่อการสรางกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใหบริการการเบิกจายวัสดุที่ดี โดยนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในกระบวนการทํางาน ลดขั้นตอนการทํางาน เพิ่มความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสรางความตระหนักรูการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา 
4. เพื่อเปนการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
5. เพื่อเปนการสรางเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการสื่อสารความตองการระหวางอาจารยและ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 

สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
 เนื่องจากคณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ ยังไมเคยมีกระบวนการจัดการเตรียมความพรอม
ดานวัสดุอยางเปนรูปธรรมมากอน ดังนั้นวิธีการปฏิบัติเดิม คือ 

1. คณะจัดทําแบบกรอกอยางงายขนาดครึ่งกระดาษ A4 ใหอาจารยกรอก เพื่อใหอาจารยแจงความ
ประสงควาตองการวัสดุอะไรบาง โดยที่บุคลากรเองก็ไมทราบวามีอะไรใหเบิกบาง 
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2. หลังจากนั้นเจาหนาที่ฝายธุรการจะเปนผูดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณสําหรับอาจารย ซ่ึงใน
ระยะแรกคณะยังไมสามารถประมาณการไดวาตองเตรียมอุปกรณประเภทใดไวมากนอยเพียงใด เนื่องจาก 
คณะยังไมมีกระบวนการในการจัดเก็บขอมูลเพื่อทราบแนวโนมของการเบิกจายวัสดุ 

3. หากมีวัสดุตางๆ เจาหนาที่จะดําเนินการจัดเตรียมใหอาจารยสามารถรับไปไดทันที แตหากไมมี 
เจาหนาที่ตองดําเนินการจัดซื้อมาเปนครั้งคราวซึ่งตองใชเวลาประมาณ 7 วัน ในการสั่งซื้อ 

4. ในขั้นตอนนี้เราจะเห็นวาคณะยังไมมีแนวทางปฏิบัติ หรือการบริหารจัดการที่เปนรูปธรรม
เพียงพอ อีกทั้งยังไมมีการเก็บขอมูลที่ชัดเจน 

การพัฒนาและปรับปรุง 
 เพื่อใหมีการปฏิบัติงานที่มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คณะจึงไดพัฒนาระบบการเบิกจายวัสดุ ที่เรียกวา “ระบบเบิกจายวัสดุออนไลน 
คณะศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ” ขึ้น เพื่อใหเปนศูนยรวมของการรวบรวมขอมูลความตองการ และ
การเตรียมความพรอมของวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานของคณะ 

1. จัดทําระบบเบิกจายวัสดุออนไลน ซ่ึงเปนเว็บแอปพลิเคชั่นที่ออนไลนอยูตลอดเวลา (แตจํากัด
ไวแคเพียงในเครือขายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเทานั้น) 

2. บุคลากรทุกคนในคณะ เปนสมาชิกของระบบดังกลาว และสามารถเขาไปเปดดูไดวามีรายการ
วัสดุใดบาง มีจํานวนเหลืออยูเทาใด ในขั้นตอนนี้บุคลากรสามารถดําเนินการเบิกวัสดุผานระบบออนไลนได
โดยไมจําเปนตองกรอกในกระดาษ ในสวนของเจาหนาที่สามารถเปดเขาไปดูความตองการเบิกวัสดุของ
บุคลากรแตละทานได 

3. เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมของวัสดุทุก 1 เดือนกอนเปดเทอมใหมสํานักคณบดีคณะ
ศิลปะศาสตรและวิทยาการจัดการ จะไดแจงใหอาจารยทุกทานดําเนินการแจงความประสงคความตองการ
วัสดุผานระบบดังกลาว ซ่ึงในสวนนี้ประโยชนสําหรับเจาหนาที่ เพื่อที่จะไดทราบจํานวนความตองการที่
ชัดเจน และจัดเตรียมวัสดุไดตามความเหมาะสมไวลวงหนากอนเปดภาคการศึกษา 
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วิธีการลดขั้นตอนและระยะเวลา 
 ระบบเบิกจายวัสดุออนไลนนี้ สามารถชวยลดขั้นตอนการทํางานได เนื่องจากเปนระบบที่ออนไลน
อยูตลอดเวลา แตวิธีการหนึ่งที่จะชวยลดขั้นตอนในการจัดเตรียมความพรอมของวัสดุอุปกรณตางๆ คือ การ
แจงใหอาจารย และบุคลากรแตละทานไดกรอกรายละเอียดความตองการวัสดุการเปดภาคการศึกษาอยาง
นอย 1 เดือน เพื่อใหเจาหนาที่ทราบจํานวนวัสดุที่ชัดเจน เพื่อดําเนินการจัดหาเขามาในคณะฯ ตอไป ทําใหมี
วัสดุไวใชตลอดเวลาตามความตองการจริง ไมเกิดภาวะวัสดุไมเพียงพอ ซ่ึงตองเสียเวลาในการจัดซือ้เพิม่เตมิ 
โดยมีรูปแบบและวิธีดําเนินงาน คือ 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบเบิกจายวัสดุออนไลน ซ่ึงอยูในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน 
2. ดําเนินการบันทึกขอมูล ผูใชงาน ผูดูแลระบบ รายการวัสดุอุปกรณเขาไปในระบบ 
3. ดําเนินการอบรมใหความรูแกบุคลากรทราบถึงวิธีการใชงาน 
4. ดําเนินการสรุปขอมูลจัดเก็บไวเพื่อจัดทํารายงานขอมูลสถิติเพื่อนําเสนอผูบริหาร 

ผลการดําเนินงาน 
 ทําใหเกิดเครื่องมือที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการความรูเกี่ยวกับการเบิกจายวัสดุใน
รูปแบบออนไลน ที่ใหบริการผานเว็บแอปพลิเคชั่น ที่บุคลากรสามารถเขาถึงไดทุกที่ ทุกเวลา กอใหเกิด
กระบวนการทํางานที่ดีขึ้น ลดขั้นตอนการทํางาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการใหบริการ  นอกจากนี้ยัง
เกิดความพึงพอใจในกลุมอาจารย และบุคลากรเปนอยางมาก เพราะระบบสามารถบอกใหทราบไดวามี
รายการเครื่องใชส่ิงใดที่สามารถเบิกไดบาง สามารถรับรูรายงานการเบิกจายของตนไดวาเบิกไปมาก-นอย
เพียงใด และสามารถทํารายการไดทุกที่ทุกเวลา 

งบประมาณที่ใชดําเนินการ ความคุมคาในการลงทุน 
 ในการดําเนินการโครงการนั้นไมตองมีคาใชจายในสวนของอุปกรณฮารดแวรเนื่องจากผูจัดทําได
ดัดแปลงมาจากเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะที่คณะฯ มีอยูแลว และไมมีคาใชจายทางดานซอฟแวรอีกเชนกัน
เนื่องจากโปรแกรมที่ใชเปนโปรแกรมประเภทโอเพนซอรส แตจะมีเพียงคาใชจายในการดําเนินการใหการ
ฝกอบรมใหความรูแกอาจารยและเจาหนาที่เปนจํานวนเงิน 5,000 บาท 

    



 

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ประจําป 2553 
 

47 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 ระบบเบิกจายวัสดุออนไลนนี้ เปนระบบที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรมแบบระบบเปด (Open source) 
ซ่ึงไดเปดทดลองใหบุคลากรไดใชงาน ผลปรากฏวา ทั้งผูใหบริการ และผูรับบริการมีความพึงพอใจในการ
ใชงานของระบบ แตอยางไรก็ตามระบบยังมีสวนที่ตองพัฒนาตอไปอีก คือ เร่ืองของระบบการรายงาน
ขอมูลสําหรับผูบริหารใหมีความหลากหลายของรายงาน และสามารถใชงานไดงายกวาปจจุบัน กลาวคือ 
ปจจุบันระบบจะจัดเก็บขอมูลการเบิกจายตามชื่อของบุคลากร แตหากตองการรายงานขอมูลในลักษณะอื่นๆ 
เชน ภาพรวมของสาขา นั้นยังเปนเรื่องที่ตองใชโปรแกรมเมอรที่มีความรูความเขาใจในการดึงขอมูลออกมา
จากฐานขอมูลโดยตรง ทั้งนี้ในอนาคตจึงไดมีแนวโนมที่จะพัฒนารายงานจากระบบใหมีความหลากหลาย
มากขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปสามารถเรียกดูขอมูลสารสนเทศไดโดยงายกวาเดิม 
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การจัดระบบควิเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

การออกใบสําคัญทางการศึกษา  
 

 
 
 

โดย  สํานักทะเบียนและประมวลผล 

หลักการและเหตุผล 
 ภาระหนาที่ที่สําคัญของสํานักทะเบียนและประมวลผล คือ การออกใบสําคัญทางการศึกษา ใหแก
นิสิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึงมีจํานวนเฉลี่ยปละกวา 50,000 ฉบับ โดยนิสิตแตละคน
สามารถขอรับบริการใบสําคัญทางการศึกษาไดหลายประเภท สํานักทะเบียนและประมวลผล พัฒนา
กระบวนการออกใบสําคัญทางการศึกษา 5 ประเภท คือ ใบรับรองฐานะทางการศึกษา (การเปนนิสิต) 
ใบรับรองการเรียนครบหลักสูตร ใบรออนุมัติปริญญา (รอสภาอนุมัติ) ใบอนุมัติปริญญา (สภาอนุมัติ) และ 
ใบรายงานผลการศึกษา (ใบคะแนน) สํานักทะเบียนและประมวลผล ออกใบสําคัญทางการศึกษาทั้ง 5 ประเภท  
เฉลี่ยเดือนละ 4,200 ฉบับ ซ่ึงยังไมรวมใบรับรองตางๆ อีกหลายประเภทที่สํานักทะเบียนและประมวลผล 
ใหบริการทั้งนิสิตปจจุบัน และศิษยเกา โดยมุงเนนที่จะพัฒนาใหการใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว ถูกตอง
แมนยํา และความสมบูรณของขอมูลใหมากที่สุด ครอบคลุมตอความตองการของผูใชบริการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการใหแกนิสิตในการนําไปใชประโยชนไดทันทวงที อีกทั้งยังชวยพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

แนวคิดในการพัฒนากระบวนการ 
 ลักษณะการปฏิบัติงานเดิมของสํานักทะเบียนและประมวลผลนั้น จะทําอยางไรที่จะลดระยะเวลา
การใหบริการ ปรับปรุงคุณภาพของงาน เพิ่มศักยภาพของบุคลากร เนื่องจากขั้นตอนการปฏิบัติงานในการ
ใหบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผลจะแบงเปน 3 ขั้นตอนใหญๆ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการยื่นคํา
รอง ขั้นตอนการจัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษา และขั้นตอนการรับเอกสาร ซ่ึงใชเวลาในการรับบริการ
เบ็ดเสร็จถึง 4 วัน จึงถือวายังมีความลาชาอยูพอสมควร ดังรายละเอียดดานลาง 
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การพัฒนาและปรับปรุง 
 ภายหลังจากที่มีผูรับบริการมาใชบริการของสํานักทะเบียนและประมวลผลนั้นพบวาผูรับบริการให
ขอเสนอแนะวา ควรจะมีความตรงตอเวลาในการรับเอกสารมากขึ้น ควรปฏิบัติงานรวดเร็วกวาเดิม เพราะ
เอกสารที่ยื่นคํารองขอนั้นคอนขางมีความจําเปนที่จะตองใชอยางเรงดวน และควรขยายเวลาในการ
ใหบริการเปน 16.30 น. ซ่ึงสวนมากจะเปนปญหาในบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลวเนื่องจากเวลาในการมา
ขอใบสําคัญทางการศึกษาคอนขางนอย และเรงรีบ 
 ดังนั้น เพื่อใหการใหบริการทางการศึกษาสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชบริการได
อยางถูกตองและรวดเร็ว ประหยัดคาใชจาย ใหบริการครอบคลุมตอความตองการของผูใชบริการ อีกทั้งยัง
ชวยพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สํานักทะเบียนและ
ประมวลผลจึงมีการพัฒนากระบวนการใหใชระยะเวลานอยลง ปรับปรุงคุณภาพของงาน และเพิ่มศักยภาพ
ของบุคลากร โดยใชระบบบัตรคิวเขามาในกระบวนการ ทําการลดเวลาการออกเอกสารสําคัญทางการศึกษา
ดวยระบบคิวมาตรฐาน ระบบคิวดวน และระบบคิวจอง โดยแยกบัตรคิวเปนสีตามชวงเวลาเพิ่มความ
สะดวกรวดเร็ว รวมข้ันตอน ระบบบัญชี 3 มิติ กลองแยกคํารอง เตรียมการลวงหนา โดยตัดขั้นตอนที่ใช
เวลานานเกินไปและไมสําคัญออก จัดระบบการทํางานใหมทั้งในการปฏิบัติและบุคลากร ปรับปรุงใบคํา
รองขอเอกสารสําคญัทางการศึกษา  ดังนี้ 

1. การลดเวลาการออกใบสําคัญทางการศึกษาดวยระบบคิวมาตรฐาน ปรับปรุงกระบวนงานการ
จัดทําเอกสารสําคัญทางการศึกษาใหม จนเหลือขั้นตอนใหมเพียง 2 ขั้นตอนใหญๆ คือขั้นตอนการยื่นคํารอง
และการจัดทําใบสําคัญทางการศึกษา (4 ขั้นตอนยอย) และข้ันตอนการรับเอกสาร (2 ขั้นตอนยอย) สรุป
ระยะเวลาในการขอรับบริการเพียงครึ่งวันเทานั้น รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 ใชระบบสารสนเทศชวยในการรวมขั้นตอน และลดขั้นตอนการทํางาน 
(ก) ทําการรวมขั้นตอนการบันทึกขอมูล และออกใบเสร็จ โดยใชระบบบัญชี  3 มิติ 
(ข) ตัดขั้นตอนการประทับตราชื่อ และตําแหนงนายทะเบียนออก โดยการเพิ่มชื่อนายทะเบียน 

และตําแหนงเขาไปในโปรแกรมคอมพิวเตอรการออกใบสําคัญทางการศึกษา 
1.2 มีขั้นตอนการรองานนาน ทําใหการใหบริการตองใชเวลารวมทั้งสิ้น 4 วัน เพื่อลดเวลาการรอ 

(ก) จะใชบัตรคิวจํานวนมาตรฐาน ตามกําลังความสามารถของบุคลากร โดยที่สามารถ
ออกใบสําคัญทางการศึกษาได จํานวน 36 ใบ ตอ 1 ช่ัวโมง 

(ข) จัดแยกใบคํารองตามคณะฯ  และรับใบคํารองภายในกําหนดเวลาโดยกําหนดเวลา
ส้ินสุดในการแยกคํารองในแตละวันเปน 4 ชวงเวลาดังนี้ 

- คร้ังที่ 1 เวลา 10.00 น. 
- คร้ังที่ 2 เวลา 11.30 น. 
- คร้ังที่ 3 เวลา 14.00 น. 
- คร้ังที่ 4 เวลา 16.00 น. 
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 และจัดเรียงลําดับขั้นตอนงานใหม โดยใหการบันทึกกระทําภายหลังเสร็จสิ้น
กระบวนการ ทําใหสามารถลดเวลาการรอในกระบวนการได สามารถใหบริการเสร็จภายในเวลามาตรฐาน 

4 ช่ัวโมงทําการ หรือ ½ วัน ดังนั้นผูมาใชบริการชวงเชา สามารถมารับเอกสารไดในชวงบาย 

(ค) ใชระบบการทํางานเปนทีมและทดแทนกันได เพื่อใหสามารถรักษาเวลามาตรฐานการ
บริการจํานวน 36  คนตอช่ัวโมงทําการ 

 
 

2. การลดเวลาการออกใบสําคัญทางการศึกษาดวยระบบคิวดวน สําหรับนิสิตที่จบการศึกษาแลว 
มีความจําเปนตองขอรับเอกสารใบสําคัญทางการศึกษาแบบกรณีเรงดวน จะไมมีการรอ จะใชแบบคิวดวน 
สามารถยื่นคํารอง และขอรับใบสําคัญทางการศึกษาทันที โดยลดขั้นตอนการดําเนินงานเบ็ดเสร็จ 2 ขั้นตอน
หลัก 5 ข้ันตอนยอย ภายในเวลา 15 นาที/ฉบับ  

3. การลดเวลาการออกใบสําคัญทางการศึกษาดวยระบบคิวจอง สําหรับนิสิตที่จบการศึกษาแลว 
และไมสามารถเดินทางมาทําคํารองขอเอกสารใบสําคัญทางการศึกษาดวยตนเองไดในทันที มีความ
จําเปนตองขอเอกสารใบสําคัญทางการศึกษาแบบเรงดวน สามารถใชระบบคิวจอง โดยสงใบคํารองขอ
เอกสารทางโทรสาร หมายเลข 0-2561-4637 เจาหนาที่จะจัดเตรียมเอกสารไวรอลวงหนา เมื่อผูรับบริการนํา
รูปถาย และชําระเงินคาธรรมเนียมที่สํานักทะเบียนและประมวลผลแลว ใหติดตอขอรับใบสําคัญทาง
การศึกษาไดทันที โดยใชเวลาดําเนินงานเบ็ดเสร็จภายในเวลา 5 นาที/ฉบับ 

4. จัดระบบการทํางานใหมทั้งในการปฏิบัติงาน และบุคลากร 
4.1 การปฏิบัติงาน การรับคาธรรมเนียม โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือระบบบัญชี 3 มิติ  

เขามาชวย ในกระบวนงานขอเอกสารการศึกษา ตั้งแตใบรับรองผลการศึกษา ใบรับรองการเรียนครบ
หลักสูตร ใบรับรองฐานะการศึกษา ใบรออนุมัติปริญญา ใบอนุมัติปริญญา ใบแสดงผลการศึกษา ใบแปล
ปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ โดยมีระบบฐานขอมูลที่สมบูรณสามารถใชคํานวณเอกสารตามจํานวนที่ขอ
ไดอยางรวดเร็ว และถูกตองแมนยํา โดยใชแบบคํารองเบ็ดเสร็จในชุดเดียว 
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4.2 บุคลากรของสํานักทะเบียนและประมวลผล ไดปฏิบัติหนาที่ตามคุณวุฒิ ความเหมาะสม 
ความถนัด และประสบการณ พรอมทั้งพัฒนาทักษะในการทํางานของบุคลากรใหเหมาะสมกับระบบ
เทคโนโลยีใหมที่นํามาใช 

4.3 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานของฝายทะเบียนและสถิติการศึกษาใหม เพื่อ
ควบคุมดูแลผูใชบริการของแตละคณะในแตละกลุม และสามารถทํางานทดแทนกันได เปนการเพิ่ม
ศักยภาพการทํางานใหเจาหนาที่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. ปรับปรุงใบคํารองขอเอกสารการศึกษา เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผูใชบริการ ดวยการเพิ่ม

ขอความดังตอไปนี้ 
5.1 ยื่นคํารองที่ชองหมายเลข 3 (เวลา 08.30 – 15.30 น. ไมพกัเที่ยง) 
5.2 สามารถสงเอกสารคํารองนี้ทางโทรสาร 0-2561-4637 และนํารูปถายใหพรอมชําระเงิน

ภายหลัง 
5.3 รับเอกสารที่ชองหมายเลข 5 

 
ระบบบัญชี 3 มิต ิ
 เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนมหาวิทยาลัยขนาดใหญ มีหลายวิทยาเขต หลายหนวยงาน 
มีการดําเนินงานแบบกระจาย โดยเฉพาะระบบการเงินของมหาวิทยาลัยนั้น มีการกระจายการทํางานมาเปน
ระยะเวลานาน ไมวาจะเปนการรับ การจายเงิน หรือการจัดซื้อก็เปนแบบกระจาย แตละหนวยงานดําเนินการ
กันเอง การคุมวัสดุครุภัณฑ และทรัพยสินก็กระจายการทํางานออกไป ดวยเหตุนี้เองระบบบัญชี 3 มิติใหม
จึงตองเนนเพื่อความสะดวกตอการทํางาน จึงไดออกแบบใหระบบการทํางานเปนแบบกระจายการทํางาน
ออกไปที่หนวยงาน และใหออนไลนกับฐานขอมูลกลาง โดยทํางานออนไลนผานเครือขาย  
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 สํานักทะเบียนและประมวลผล ไดใหความสําคัญกับผูขอใชบริการ โดยการเสริมสรางทัศนคติใน
การบริการ (Service Mind) ใหคําแนะนําที่ถูกตอง และผอนผันใหเกิดความสะดวก มีตูรับความคิดเห็นของ
นิสิตมาใชบริการ มีการบริการและประสานงานกับคณะ ผานทาง Website มีเอกสารเผยแพรเพื่อ
ประชาสัมพันธขาวสารกิจกรรมตางๆ ซ่ึงกําหนดรูปแบบการอํานวยความสะดวก คือ นิสิตเขาถึงขอมูล
ขาวสารทาง online เจาหนาที่แนะนํา บริการตอบคําถามทางโทรศัพท ใชระบบบัตรคิดเพื่อความสะดวกของ
นิสิต ปายแสดงหนาเคานเตอรเพื่อความสะดวกรวดเร็วของการใหบริการโดยมีการปรับปรุงการลดขั้นตอน 
และลดเวลา ทําใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาในอนาคตดังตอไปนี้ 

1. การขอหลักฐานการศึกษาแบบ  online และตัดยอดเงินผานบัญชีของนิสิตเหมือนกับการ
ลงทะเบียนเรียน เพื่อความสะดวกของนิสิต 

2. สรางเทคนิคการทํางานใหรวดเร็ว โดยพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
3. การพิมพใบแสดงผลทางการศึกษา (Transcript) ดวยระบบ online 
4. มีระบบการบริการทางการศึกษา ที่ทําใหเจาหนาที่ และอาจารยสามารถติดตอส่ือสารกับนิสิตได 
5. ใหมีการประสานงานมากขึ้น ในแตละฝายของสํานักทะเบียนและประมวลผล และหนวยงานที่

เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยโดยทางโทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต (Internet) เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนสามารถ
ตอบคําถาม หรือแนะนําในเบื้องตนได 

6. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในดานวิชาการ โดยการจัดหาทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก
จํานวน 1 ทุน เพื่อไดมาซึ่งนักบริหารการศึกษา ทุกการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2 ทุน เพื่อไดมาซึ่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร และนักวิชาการสถิติ 

7. มีการกอสรางอาคารใหมเพื่อรองรับการขยายงานในการดําเนินงานของสํานักทะเบียนและ
ประมวลผลในอนาคตที่ครอบคลุมหนวยงานประจําของฝายตางๆ จํานวน 5 ฝาย รวมถึงพื้นที่ e-service 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการของบัณฑิตวทิยาลัย 

 
 
 
 

โดย  บัณฑิตวิทยาลัย 

หลักการและเหตุผล 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานที่รับผิดชอบการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่มีนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามากกวา 12,000  คน มีการเรียนการสอนอยูใน 4 
วิทยาเขต การดําเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัยเร่ิมตั้งแตการรับสมัคร สอบคัดเลือกเพื่อเขาศึกษาจนกระทั่ง
สําเร็จการศึกษา นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ตองการรับบริการของบัณฑิตวิทยาลัยในเรื่องตางๆ จะตองมายื่นคํารอง
และรับเอกสารหรือผลการดําเนินงานที่เคานเตอรช้ัน 1 การบริการเคานเตอร แบงออกเปน 3 ประเภท คือ 1) 
การยื่นคํารอง 2) การติดตามคํารอง และ 3) การเงิน โดยมียอดคํารองรวมประมาณ 36,000 – 38,000 คํารอง/
ป ทําใหเกิดประเด็นปญหาในการใหบริการ เชน คุณภาพการใหบริการ ในเรื่อง ความถูกตอง ความสะดวก 
รวดเร็ว ความรูสึกตอความเสมอภาคในการใหบริการ จึงมีแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริการ เพื่อให
ผูใชบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด งานบริการสําเร็จตามเวลาที่กําหนด จํานวนปญหารองเรียนจากการ
ใหบริการลดลง 

สภาพการปฏบิัติงานเดิม 
 ปญหาที่พบ คือ นิสิตที่มายื่นคํารองจะตองยืนตอแถวตามลําดับในแตละประเภทของการใหบริการ 
เพื่อยื่นเอกสารคํารอง และรอรับเอกสารอางอิงสําหรับติดตามคํารองหรือนํามารับผลการอนุมัติตามคํารองที่
ยื่นขอ ซ่ึงการใหบริการเคานเตอรในบางชวงเวลา เชน ชวงวันสุดทายของการยื่นและติดตามคํารองประเภท
ตางๆ ไดแก คํารองขอสอบ สงเลมวิทยานิพนธ เอกสารประกอบเพื่อขอสําเร็จการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ภาคฤดูรอน (มีนาคม-มิถุนายน) มีจํานวนนิสิตที่มายื่นคํารองจํานวน 16,000 คํารอง ในชวงเวลาใกลเคียงกัน 
ทําใหการใหบริการไมสามารถทําไดดีเทาที่ควร และหากเอกสารมีปญหาอาจทําใหแถวหยุดชะงักและเกิด
ความลาชา หรือเดินทางมาติดตามคํารองแลว คํารองยังไมไดรับอนุมัติหรือมีปญหา นิสิตจะรูสึกวาไดรับ
บริการที่ไมประทับใจ เสียคาใชจายและเวลาเดินทาง หรือเกิดความรูสึกไมพอใจ 

แนวคิดการพฒันาคณุภาพการบริการ 
 บัณฑิตวิทยาลัย มีเปาหมายเพื่อตองการเพิ่มคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการใหบริการ โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุน การกําหนดงานที่ชัดเจนของบุคลากร การศึกษาและวิเคราะหขอมูล
จากระบบ WRTS เพื่อการกระจายงานแกบุคลากรไดอยางเหมาะสม การใชระบบบัตรคิวเพื่ออํานวยความ
สะดวกในขั้นตอนการรับบริการ การลดขั้นตอนการใหบริการ โดยเพิ่มความเร็วของกระบวนการสงขอมูล
คํารองสูกระบวนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการใหบริการแตละประเภท 
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การพัฒนาปรบัปรุงคุณภาพการบริการ 
 ตั้งแตป 2550 บัณฑิตวิทยาลัยไดพัฒนาระบบติดตามคนหาคํารอง (Work Recording and Tracking 
System : WRTS) และใชระบบบัตรคิวเพื่ออํานวยความสะดวก นิสิตสามารถตรวจสอบผลการดําเนินการ
ของคํารอง ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ตามรหัสนิสิตหรือเลขที่คํารองที่ไดรับ ซ่ึงนิสิตสามารถมารับ
เร่ืองคืนไดลวงหนา กอนกําหนดเวลานัด นอกจากนี้ หากการดําเนินการตางๆ ตามคํารองที่นิสิตยื่นมีปญหา
ใดๆ เจาหนาที่ของบัณฑิตวิทยาลัยจะติดตอผานระบบ SMS ทันที และหากเปนกรณีที่เรงดวนจะติดตอผาน
ทางโทรศัพทเคลื่อนที่ การเผยแพรขอมูลขาวสาร ผานเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัยทั้งในเรื่อง กฎ ระเบียบใน
รูปแบบของเอกสารและวีดิโอ การถายทอดกิจกรรมตางๆ ที่สําคัญ ระบบประชาสัมพันธขาวสาร บว. 
(บางเขน กําแพงแสน) ระบบปายไฟวิ่งประชาสัมพันธ จดหมายขาว Graduate news สายตรงคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย (Hotline to the Dean) เว็บบอรดของบัณฑิตวิทยาลัย กลองประเมินความพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส ณ 
เคานเตอรบริการ การสํารวจความพึงพอใจการใหบริการประจําป การสอบถามจากคณาจารยและโครงการ
ตางๆ ที่เกี่ยวของอยางไมเปนทางการ 
 จากการวิเคราะหขอมูลสถิติในระบบ WRTS พบวา กระบวนการใหบริการคํารองบางกระบวนการ 
ยังมีความลาชา แมวาการปฏิบัติงานจะสามารถดําเนินการไดเสร็จสิ้นภายในระยะเวลากําหนด (5 วันทําการ) 
ดังนั้น บัณฑิตวิทยาลัย ไดปรับปรุงกระบวนการที่ลาชา โดยดําเนินการทุกขั้นตอนเองภายในบัณฑติวทิยาลยั
แทนการสงงานใหหนวยงานภายนอกดําเนินการ และลดขั้นตอนที่ไมจําเปนออก ซ่ึงในสวนแรกได
ดําเนินการกับกระบวนงาน ดังนี้  

1. การใหบริการทําบัตรประจําตัวนิสิต 
2. การออกหนังสือรับรองการเปนนิสิต ฉบบัภาษาไทย/อังกฤษ 
3. การออกหนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษา ฉบับภาษาไทย/อังกฤษ 
4. การแตงตั้ง/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตวันิสิต 

จากการดําเนินการดังกลาว สงผลใหการบริการจัดทําบัตรประจําตัวนิสิต นิสิตสามารถรอรับได
ทันที สวนกระบวนงานที่เหลือ ระยะเวลาในการใหบริการลดลงจาก 5 วันทําการ เปน 2 วันทําการ แสดง
กระบวนงานที่มีการลดขั้นตอนและระยะเวลาไดสําเร็จ ดังนี้ 
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• ขั้นตอนปฏิบัติงานการทําบตัรประจําตัวนสิิต 

จัดสงบริษัทเพื่อพิมพบัตร

ยื่นเอกสาร

ข้ันตอนเดิม

เจาหนาที่ทําบัตร
สแกนรูปถายและลายเซ็น

เสร็จสิ้น

นิสิตกรอกแบบฟอรมทําบัตร
พรอมติดรูปถายในวันรายงานตัว

เจาหนาที่รับสมัครจัดสงแบบฟอรม
ทําบัตรใหเจาหนาที่ทําบัตร

ตรวจสอบขอมูลนิสิต

1 วัน

2 สัปดาห

รวมระยะเวลา 2-3 สัปดาห

 

2 วัน

รับบัตรและเซ็นชื่อรับบัตร

ย่ืนเอกสาร

ปรับปรุงใหม

เสร็จส้ิน

ตรวจสอบขอมูลนิสิต

นิสิตเซ็นชื่อลงใน D-Note
และถายรูป

ไมเกิน 30 นาที

พิมพบัตร
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• ขั้นตอนปฏิบัติงานหนังสือรับรองเปนนิสิต ภาษาไทย/อังกฤษ 
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• ขั้นตอนปฏิบัติงานหนังสือรับรองวาสําเร็จการศึกษา ภาษาไทย/อังกฤษ 
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• ขั้นตอนปฏิบัติงานการตั้งแต/เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตวันิสิต 

 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

การพัฒนาระบบและรูปแบบการทํางานเพื่อใหการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของบัณฑิตวิทยาลัย 
สามารถดําเนินการไดอยางเปนระบบและมีคุณภาพ สามารถทํางานทดแทนกันได การเตรียมความพรอมใน
สวนของบุคลากรใหมีทักษะ ความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ใหมีผลงานเปนที่ยอมรับและ
ตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการไดเปนอยางดียิ่ง รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมมาใชงาน เชน การขอหนังสือรับรองออนไลน เปนตน 
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ประเภท 

แนวปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรมดานตางๆ 
รางวัลระดับดีเยี่ยม 7 ผลงาน 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 
 

www.qa.ku.ac.th 
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การถายโอนความรูจากการวจิัยมาใชในงานบริการวิชาการ 
 

โดย  สถาบันวิชาการดานสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 

หลักการ และเหตุผล 
สถาบันวิชาการดานสหกรณ (สว.สก.) เปนหนวยงานที่กอเกิดตามยุทธศาสตรภายใตแผนพัฒนา

การสหกรณฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546 – 2549) โดยมีเจตนารมณใหเปนศูนยกลางความรวมมือทางวิชาการดาน
สหกรณ และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนาการสหกรณ ชุมชน สังคม และ
ประเทศ โดยในป 2547 คพช. ไดขอความอนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหจัดตั้ง และ
ดําเนินการสถาบันวิชาการดานสหกรณ ภายใต ปณิธาน มุงสรางคนใหสะทอนคุณคาเพื่อการพัฒนาสหกรณ 
โดยกําหนดวิสัยทัศนในการเปนหนวยงานที่มุงพัฒนานวัตกรรมความคิด และสรางเครือขายพันธมิตรใน
การพัฒนาสหกรณ และสังคมไทยใหยั่งยืนโดยใชแผนที่กลยุทธ เปนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจที่
สําคัญ 4 ประการ ไดแก   

1. การสรางระบบการวิจัย  
2. การสรางระบบการใหบริการวิชาการ 
3. การเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือ  
4. การพัฒนาองคกร 
ซ่ึงมีแผนการปฏิบัติงาน (Road Map) ของแผนงานวิจัยภายใตชุดโครงการฯ ภายใตการสนับสนุน

ของสํานักงานกองทันสนับสนุนการวิจัย ดังแผนภาพดานลาง 
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ชุดความรูการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) ใน 4 มิติ 

ปจจัยนําเขา 
 ปจจัยนําเขาในที่นี้ หมายถึง ทุนความรู ทุนทางสังคม ที่กอใหเกิดผลผลิตจากการใหบริการทาง
วิชาการของ สว.สก. ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

• ทุนความรู  หมายถึง ชุดความรูจากการวิจัยภายใตชุดโครงการวิจัย “การขับเคลื่อนการพัฒนาการ
สหกรณและการคาที่เปนธรรม” และกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตรการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงภายใต
แผนพัฒนาการสหกรณ ฉบับที่ 2 ที่ สว.สก. เปนแกนนําในการยกรางแผนฯ โดยมีชุดความรูจากการวิจัย ที่
สําคัญ ดังนี้ 

1. ชุดความรูการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําเชิงคุณคา) ใน 4 มิติ 
   ชุดความรูดังกลาวไดมาจากการดําเนินงานชุดโครงการที่ผานมา โดยการพัฒนาหลักสูตร
ผูนําเชิงคุณคา และนําไปผานกระบวนการถายทอดความรูผูนําสหกรณ/องคกร ภายใตกลไกของแผนงาน
บริการวิชาการสถาบันวิชาการดานสหกรณ และโครงการวิจัย “เครือขายคุณคาจังหวัดนครศรีธรรมราช” 
และการนําไปใชเปนเงื่อนไขการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณที่มีคุณคาของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
จนเกิดเปนชุดความรู “4 มิติในการสรางผูนําเชิงคุณคา” ซ่ึงประกอบดวย มิติการนําคุณคาสหกรณ/

อุดมการณ (การปลูกจิตสํานึกสหกรณ) มิติการ
ปรับกระบวนทัศน (การเขาถึงและเขาใจในปจจัย
สภาพแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการ
ดําเนินงานสหกรณในเชิงบวก และเชิงลบ) มิติ
ดานการยึดมั่นในหลักการ (ประกอบดวยแนวคิด
เร่ืองหลักการสหกรณ แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน) 
มิติแนวปฏิบัติ (แนวคิดการบริหารจัดการที่ดี)  
 

 
 

2. ชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
ชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา ได

ถูกนําไปใชเปนกลยุทธในการพัฒนารูปแบบความ
รวมมือระหวางสหกรณและกลุม/องคกรเพื่อสราง
ความแข็งแกรงเปนปกแผน โดยมีนิยามเครือขาย
คุณคา ดังนี้ “วงสัมพันธเชิงคุณคาของกลุมองคการ
พันธมิตรในระยะยาว กาวทันการเปลี่ยนแปลง เนน
การเรียนรู สูประสิทธิภาพของภาคี และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของสมาชิก”  

 ชุดความรูการเชื่อมโยงเครือขายคุณคา 
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ชุดความรูการการถายโอนความรูสูการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาและ
การคาที่เปนธรรม 

3. ชุดความรูการจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ 
ชุดความรูดังกลาวไดมาจากแนวคิดและกระบวนการทํางานในการเชื่อมโยงเครือขาย

คุณคาภายใตชุดโครงการ และนํามาประยุกตกับแนวคิดการบริหารจัดการโซอุปทานเชิงบูรณาการ 
(Integrated Supply Chain 
Management) ของDonald J. 
Bowersox David J. Class และ 
M. Bixby Cooper, 2007 
ประกอบด ว ย  3  ขั้ นตอน 
ไดแก การวางกรอบทิศทาง
ของเครือขาย การขับเคลื่อน
แผนงานของภาคี เครือขาย 
และการสร า งนวัตกรรม / 
วิธีการใหม / แนวทางใหม  

   

 

 
4. แนวทางการดําเนินการสําหรับการถายโอนความรูสูการพัฒนาระบบสหกรณท่ีมีคุณคาและ

การคาท่ีเปนธรรม 
กลไกการถายโอนความรูสูการพัฒนา โดยเริ่มตนจาก การขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนา

เพื่อนําชุดความรู 4 มิติ ในการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงใหมีศักยภาพและความพรอมในการเปนผูนําในการ
ขับเคลื่อนสหกรณ / องคกร ใน
ทิศทางเชิงคุณคา จากนั้นจะไปสู
ขั้นตอนของการขับเคล่ือนเสา
หลักการเรียนรูและพัฒนาเพื่อ
การยกระดับขีดความสามารถ
ของสหกรณในทิศทางเชิงคุณคา 
ซ่ึ งจะมุ ง เนนไปที่ การสร า ง
กระบวนการมีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินงาน
ของสหกรณ  /  องค กร  ที่ มี
ปณิธาน / เข็มมุงไปในทิศทางเชงิ
คุณคาที่ จะนําประโยชนมาสู
สมาชิกและชุมชน  ด วยการ

ชุดความรูการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ 
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บริหารจัดการอยางมีแบบแผน โดยคํานึงถึงปจจัยสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงจะนําไปสูการ
ขับเคลื่อนเสาหลักการเรียนรูและพัฒนาในเรื่องของการบริหารจัดการโซอุปทานอยางบูรณาการ เพื่อการสราง
พลังอํานาจการตอรองและการแขงขันและการสรางสรรคธุรกิจบนหลักการพึ่งพาการรวมมือกันของพันธมิตร
ภายใตโซอุปทาน อันจะนําไปสูการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนขององคกร / เครือขาย การนําคุณคาสูสมาชิก
และชุมชนและพัฒนาไปสูระบบการคาที่เปนธรรม 

5. กรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงภายใตแผน พัฒนาการ
สหกรณ ไดแก 
  ยุทธศาสตรการพัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของกับสหกรณใหมีศักยภาพและความพรอมที่
จะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนสหกรณไปในทิศทางของการเปนองคการพึ่งพาตนเอง โดย สว.
สก. รับผิดชอบในแผนงานจัดระบบและกลไกการพัฒนาผูนําและผูมีสวนเกี่ยวของอยู 2 โครงการ ไดแก 
โครงการหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางชํานาญการ (เปาบุนจิ้น) และโครงการประกาศ
เกียรติคุณฯ 

• ทุนทางสังคม ไดแก เครือขายผูทรงคุณวุฒิที่เขามารวมเปนคณะทํางานพัฒนาหลักสูตร และ
หนวยงานพนัธมิตร ที่เขามามีสวนรวมภายใตโครงการความรวมมือ 
 1. คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากขบวนการสหกรณ นักวิชาการ
และภาครัฐ 8 คน ไดแก  
  1) อาจารยเชิญ  บํารุงวงศ นักสหกรณแหงชาติและอดีตอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ 
  2) อาจารยวรเทพ ไวทยาวิโรจน นักสหกรณแหงชาติและผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ 
  3) คุณสุรจิตต  แกวชิงดวง       ผูทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการดานสหกรณ  
  4) อาจารยไพโรจน  ล้ิมศรีสกุลวงศ ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
  5) ดร.ปรีชา  สิทธิกรณไกร ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
  6) คุณจุฑามาศ  ลิปการถกล กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
  7) คุณสุจิตรา  พันธุมะบํารุง              กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
  8) คุณบุญฤทธิ์  เผือกวัฒนะ              ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 

 2. หนวยงานพันธมิตรที่เขามามีสวนรวม ภายใตโครงการความรวมมือ ไดแก 
  1) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
  2)  ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
  3) ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนียนแหงประเทศไทย จํากัด 
  4) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 
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แนวทางการดําเนินงานสําหรับการถายโอนความรูจากการวิจัยมาใชในระบบบริการวิชาการ 
 แผนงานการใหบริการวิชาการของ สถาบันวิชาการดานสหกรณ เกิดจากการบูรณาการการทํางาน 
ทั้งภารกิจการวิจัย ภารกิจการใหบริการ ภารกิจการเชื่อมโยงเครือขาย และภารกิจการพัฒนาองคกร ทั้งนี้
เปนไปตามแนวทางการดําเนินการดานการใหบริการวิชาการที่ออกแบบใหเห็นกระบวนการทํางาน  

1. การนําชุดความรูใหมที่ไดจากการวิจัยมายกรางตัวแบบหลักสูตรบริการวิชาการ และการจัดทํา
เอกสารประกอบการฝกอบรม และการจัดทําโครงการฝกอบรม ภายใตเครือขายผูทรงคุณวุฒิ ที่เปน
คณะทํางานพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหไดตัวแบบหลักสูตรฝกอบรมที่สามารถยกระดับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง และมีความพรอมที่จะเขาไปขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ ในทิศทาง
ของการนําคุณคา (ประโยชน) สูสมาชิก และชุมชน และการเปนองคกรพึ่งพาตนเอง (Autonomous) ซ่ึง
สถาบันวิชาการดานสหกรณ จะสรางกลไกใหเกิดเปนเครือขายผูนําการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปสูสังคม
ฐานความรูในอนาคตที่จะเปนเสาหลักทางความคิดแกสังคมตอไป 

2. การดําเนินการฝกอบรม การประเมินผล และติดตามผลผูผานการฝกอบรม การดําเนินการ
ฝกอบรมของสถาบันวิชาการดานสหกรณ จะเปนไปภายใตโครงการความรวมมือระหวางสถาบันวิชาการ
ดานสหกรณ และหนวยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคขบวนการสหกรณ และภาคเอกชน โดยมีกลุมเปาหมาย 
คือ ผูนําสหกรณ ผูนําสถาบันเกษตรกร และผูสนใจ และไดนําเอากระบวนการจัดการความรู (Knowledge 
management) มาใชในการฝกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะจากประสบการณตรงของผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ 

3. การประเมินผลการฝกอบรมจะดําเนินการทุกครั้งในการฝกอบรม เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับมา
ปรับปรุงการดําเนินการ และทุกปจะมีการติดตามผลผูเขารับการฝกอบรม โดยใชกลไกของเวทีเสวนา
วิชาการประจําป งานคืนสูเหยา กลไกของสมาชิกวารสารฅนสหกรณ  เว็บไซต และขอมูลจากพื้นที่วิจัยของ
สถาบันวิชาการดานสหกรณ 

4. การขยายผลสูการนําไปใชประโยชนในขบวนการสหกรณ ตัวแบบการฝกอบรมของสถาบัน
วิชาการดานสหกรณ มักจะไดขยายผลในการใชเปนหลักสูตรการฝกอบรมในหนวยงาน และขบวนการสหกรณ 
เชน หลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางชํานาญการ หลักสูตรผูนําสหกรณที่มีคุณคา 
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ผลลัพธจากการดําเนินงาน  
1. ผลลัพธจากการดําเนินงาน ตัวแบบหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางชํานาญการ 

1.1 การขยายผลตัวแบบหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางชํานาญการ ไปสู
การพัฒนาเปนระบบการใหการศึกษาอบรม 

1.2 การกอเกิดเปนเครือขายเปาบุนจิ้น และสังคมฐานความรู ที่จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู การพึ่งพา และรวมมือกัน ของผูผานการฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ สหกรณ
ออมทรัพยอยางชํานาญการ” 

1.3 การยกระดับการนํากระบวนการจัดการความรูไปใชในการฝกอบรมผูนําในขบวนการ
สหกรณ 

1.4 การนําความคิดในทิศทางของการพัฒนาระบบสหกรณที่มีคุณคาเพื่อการนําพาสูสังคมอยู
เย็นเปนสุข 

1.5 เอกสารเผยแพรสถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดจัดทําเอกสารคูมือการฝกอบรม ออก
เผยแพร ทั้งในรูปของเอกสาร ISBN, ISSN และเผยแพรผานทางอินเตอรเน็ต 

2. ผลลัพธการดําเนินงานตัวแบบหลักสูตรผูนําการเปลี่ยนแปลง (ผูนําที่มีคุณคา) 
2.1 การขยายผลโครงการหลักสูตรไปใชในแผนพัฒนาผูนําสหกรณของชุมนุมระดับชาติ และ

องคกรกลางสหกรณในระดับภูมิภาค 
2.2 การพัฒนา Platform VN&F เพื่อการยกระดับ  

 
ขอบงชี้ความเปนแนวปฏิบัติท่ีดี 
 การดําเนินการของสถาบันวิชาการดานสหกรณ สําหรับโครงการถายโอนความรูจากการวิจัยไปใช
ในงานบริการวิชาการที่หยิบยกกรณีตัวอยางสําหรับโครงการหลักสูตรฝกอบรม ที่ไดกลาวไวในเอกสาร
ฉบับนี้สถาบันวิชาการดานสหกรณ ไดดําเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนของแผนที่กลยุทธที่ได
ออกแบบไปในทิศทางของการบูรณาการการทํางานสูความสําเร็จ ภายใตภารกิจสําคัญ 4 ประการ เพื่อการ
บรรลุวิสัยทัศนของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
 แนวทางปฏิบัติดังกลาวชี้ใหเห็นกระบวนการทํางานในลักษณะตางๆ ดังนี้ 

1. สานตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการสรางและพัฒนาองคความรู และการถายโอนไปสู
กระบวนการสรางคนที่มีปญญา มีคุณธรรม และจิตสํานึกเพื่อสวนรวม 

2. การมีสวนรวมของคนในสังคม (ภายนอกมหาวิทยาลัย) ในการขับเคลื่อนการทํางานตามภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย 

3. มีระบบงานวิจัยที่มีเปาหมายชัดเจน “เสนทางการพัฒนาสูระบบคุณคาและการคาที่เปนธรรม” 
มีแหลงทุนสนับสนุนจากภายนอก และมีเครือขายนักวิจัยทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมาชวย
สนับสนุนการขับเคลื่อนการวิจัยอยางตอเนื่อง  
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4. มีกระบวนการถายโอนความรูจากการวิจัยมาใชในการบริการวิชาการอยางครบวงจร การ
ทํางานอยางมีแบบแผน ภายใตแผนที่กลยุทธขององคกร เร่ิมจากการวางแผน การนําไปสูการปฏิบัติ การ
ประเมินผล และการนําไปปรับปรุงเพื่อยกระดับการทํางาน เพื่อใหเกิดผลลัพธ และผลกระทบตามที่
คาดหวัง สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง 

5. แสดงใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางการวิจัยและการนําองคความรูไปใชประโยชน ในการชี้นํา
สังคมไดอยางเปนรูปธรรม  

6. ผลผลิตจากการดําเนินการ กอเกิดเปนเครือขายทรัพยากรมนุษยในรูปแบบของผูนําการ
เปลี่ยนแปลง เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อไปชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ภายใตเงื่อนไขคุณคา 
และคุณธรรม 
 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. การขับเคลื่อนหองทดลองการเรียนรู สูสังคมฐานความรู หลักสูตรฝกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร จะ
ยังคงใชเปนหองทดลองเรียนรู ที่จะใชกระบวนการถายโอนความรูจากการวิจัยและนํามาพัฒนาเนื้อหา
หลักสูตร ในขณะเดียวกันก็จะใชเปนแหลงผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา ไปสูการสรางเครือขายเปาบุนจิ้น 
และเครือขายนักสหกรณที่มีคุณคา ซ่ึงจะพัฒนาเปนสังคมฐานความรู (Knowledge Based Society) ที่จะเปน
พลังสําคัญในการยกระดับการพัฒนาสหกรณและชุมชน โดยมีสถาบันวิชาการดานสหกรณ เปนศูนยกลาง
ความรวมมือ 

2. การขับเคลื่อน VN&F Platform รวมกับหนวยงานพันธมิตร ในการขยายผลกลไกการเรียนรู
ภายใตกรอบแนวคิด  “การพัฒนาระบบคุณคา และการคาที่เปนธรรม” ภายใตกลไกของแผนงานประจําป 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยตอไป 

3. การขยายผลการใหบริการวิชาการดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเชิงคุณคารวมกับองคการ
ระหวางประเทศ โดยปจจุบันสถาบันวิชาการดานสหกรณ  ไดลงนามความรวมมือกับ Association of Asian 
Confederation of Credit Unions เพื่อดําเนินการโครงการ Mini Master on Credit Union Management ตอเนื่อง
เปนเวลา 3 ป โดยในปแรกจะเริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2010 
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ระบบการจัดการสํานักงานอตัโนมัติ (Vet.KU.e-office) 
 

โดย  คณะสตัวแพทยศาสตร 

หลักการ และเหตุผล 
 สํานักงานเลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตรเปนหนวยงานกลางที่มีหนาที่ใหบริการงานบริหารและ
ธุรการ งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา งานนโยบายและแผน เพื่อสนับสนุน และอํานวยความสะดวกให
ผูรับบริการซึ่งประกอบดวย 10 ภาควิชา 10 หนวยงานสนับสนุน บุคลากรรวม 596 คน สามารถปฏิบัติงานตาม 4 
พันธกิจหลัก ไดแก งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
คณะสัตวแพทยศาสตรใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ สํานักงานเลขานุการจึงตองหาวิธีการเพื่อใหบริการ
งานโดยเฉพาะงานดานเอกสารเพื่อใหบุคลากรสามารถรับทราบขอมูลขาวสาร และการเขาถึงขอมูลไดงาย 
และรวดเร็วพรอมกันครอบคลุมทั้งภาควิชา/หนวยงาน และบุคลากรทุกคน  
 สํานักงานเลขานุการคณะฯ จึงไดนําเทคโนโลยีมาปรับใชในการจัดการดานเอกสารและติดตอ
ประสานงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานและการใหบริการของสํานักงานเลขานุการคณะฯ เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซ่ึงการนําระบบสํานักงานอัตโนมัติ (Vet.Ku. e-office) มาใช เปนหนึ่ง
วิธีการที่ชวยลดขั้นตอน ลดภาระงานที่ไมจําเปน รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และผูใชบริการ
พึงพอใจ  

สภาพการปฏบิัติงานเดิม 
  ลักษณะการจดัการดานเอกสารเดิมจะพบวา มีขั้นตอนมากถึง 7 ขั้นตอน ซํ้าซอน การรับ-สงขอมูล
ลาชาไมทันการ เกิดการสูญหายระหวางการรับ-สง สิ้นเปลืองทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณ บคุลากร 
และมีขออางไมไดรับเอกสาร  
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สภาพการปฏบิัติงานใหม 
1. เจาหนาที่หนวยสารบรรณสรุปเรื่องและเสนอผูบริหารแจงผูเกี่ยวของผานระบบพรอมกันได

โดยไมตองรอกระบวนการตามสายบังคับบัญชา 
2. ภาควิชา/หนวยงานที่ เสนอเร่ืองที่ตองพิจารณาใหเสนอผานผูบังคับบัญชา พรอมกับผูที่

เกี่ยวของดําเนินการตอไปได 
3. การแจงตอบกลับขอใหแจงที่หนวยสารบรรณและสงหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะฯ เพื่อ

การติดตามเรื่อง (ยกเวนการเวียนแจงภายในภาควิชา/หนวยงาน ที่ไมเกี่ยวของกับคณะฯ) 
4. การสงเอกสารผานระบบ สํานักงานเลขาฯ จะสงใหหัวหนาภาควิชา/หนวยงาน และเจาหนาที่

บริหารงานภาควิชา/หนวยงาน ยกเวน เร่ืองที่เกี่ยวของกับบุคคลที่เกี่ยวของดวย เชน การเชิญบุคคลเปนวิทยากร 
5. หัวหนาที่เกี่ยวของ เจาหนาที่บริหารภาควิชา/หนวยงาน และผูเกี่ยวของใชงานผานระบบ โดย

ขอใหเปด Vet.Ku.e-office อยางนอยวันละ 1 คร้ัง โดยเปด 3 สวนคือ    
5.1 งานรอคุณ จะเปนงานที่เกีย่วของ 
5.2 หนังสือเวยีน จะเปนเรื่องเพือ่ประชมสัมพนัธใหทราบทัว่กัน 
5.3 กิจกรรมคณะฯ เพื่อใหทราบวาคณะฯ มกีจิกรรมอะไรบาง 

ซ่ึงการพัฒนาระบบนั้นไดทาํการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2543 และในปจจุบันกไ็ดพัฒนามา
จนถึง Version ที่ 4 แลว ดังภาพ 
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ผลการดําเนินงาน (Output) 
1. การจัดการเอกสารมีความรวดเร็วทุกหนวยงานในสังกัดคณะฯ  ทั้งวิทยาเขตบางเขน /

กําแพงแสน/หนองโพ และหัวหิน รับทราบขอมูลพรอมกัน ดังภาพ 

 
 

2. ลดความซ้ําซอนของงานระหวางเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปของคณะฯ/ภาควิชา/หนวยงานจาก
เดิมมี 7 ขั้นตอน เหลือเพียง 4 ขั้นตอน 

 
3. ประหยัดงบประมาณและทรัพยากรสวนราชการ เชน กระดาษ คาถายเอกสาร แฟม ตู และ

สถานที่ที่ใชเพื่อจัดเก็บเอกสาร 



ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ประจําป 2553   
 

70 

4. ประหยัดงบประมาณคาถายเอกสารจากเดิมในป 2551 เปนเงิน 502,814.45 บาท เปน 
398,526.00 บาท ในป 2552 ซ่ึงประหยัดไดถึง 104,288.45 บาท คิดเปนรอยละ 20.74 ดังกราฟ 

 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. การเสนอลาปวย/ลากจิ ผานระบบ (ยกเวนลาไปราชการ/ตางประเทศ) 
2. ใชสําหรับการจองหอง/การจองรถยนตของคณะฯ 
3. การสง SMS ผานระบบสํานกังานอัตโนมตัิ (Vet.Ku.e-office) ไดอัตโนมัติ 
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การจัดกิจกรรมการจัดการความรู 
 

โดย  สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร 

หลักการ และเหตุผล 
จากบทบาทและภารกิจหลักของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร ในฐานะที่เปน

หนวยงานสนับสนุน ที่มีภารกิจในดานการใหบริการแกหนวยงานตางๆ ดวยความพรอมในการใหบริการ  
มีการประสานที่ดี และปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการประสานงานกับทุกหนวยงาน
ภายใตคําขวัญ  “พรอมบริการ ประสานงานดี มีคุณภาพ” 

นอกจากภารกิจขางตนแลว สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดกําหนดบทบาทของ
หนวยงานในการมีสวนรวมการดําเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร ใหมีความเปนเลิศทางดานวิชาการ 
สนับสนุนงานวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรใหมีความกาวหนาในระดับมาตรฐานสากล สงเสริมและ
ประสานงานดานการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ  ของคณะฯ ใหปฏิบัติงานอยางมีระบบ และบรรลุเปาหมาย 
ตลอดจนการสงเสริม การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนฯ ใหมีทักษะความรู ความสามารถ พรอมที่จะ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาในดานของโครงสรางการบริหารงานของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร  
ในปจจุบันแลวพบวา มีการแบงโครงสรางการบริหารออกเปนหนวยงานตางๆ ประกอบดวย 6 งาน 16 
หนวย มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 81 คน ดังรายละเอียดในตารางดานลาง 

 

งานบริหารและทรัพยากรบุคคล งานคลังและพสัดุ 

 หนวยการเจาหนาที ่
 หนวยสารบรรณและวิเทศสมัพันธ             
 หนวยสารสนเทศและประชาสัมพันธ 

 หนวยการเงนิ 
 หนวยบัญชี    
 หนวยพัสด ุ

งานแผนและประกันคุณภาพ งานบริการวชิาการและวิจัย 

 หนวยนโยบายและแผน 
 หนวยประกันคุณภาพและบริหารความเสีย่ง 

 หนวยสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
 หนวยบริการวชิาการ 

งานบริการการศึกษา งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

 หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 
 หนวยกจิการนิสิต 
 หนวยสงเสริมและพัฒนาวิชาการ 

 หนวยอาคารและสถานที่ 
 หนวยซอมบํารุง 
 หนวยยานพาหนะ 
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หนวยงานทั้งหมดเหลานี้ตางมีภารกิจความรับผิดชอบในงานดานตางๆ ที่แตกตางกันไป แตส่ิงหนึ่ง
ที่เหมือนกันคือ ทุกหนวยงานมีภารกิจในการใหบริการแกคณาจารย บุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ดังนั้น
การขับเคลื่อนสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร ใหบรรลุซ่ึงเปาหมายที่กําหนดไว โดยเฉพาะใน
ดานองคความรูที่ใชในการปฏิบัติงาน ซ่ึงก็คือองคความรูที่ใชในการใหบริการ รวมถึงการใหความสําคัญตอ
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร จึงมีความสําคัญยิ่งที่จะ
สงผลตอความสําเร็จขององคกร เมื่อประกอบกับขอกําหนดในการบริหารราชการแนวใหม ตามมาตรา 11 
ของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบางเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดวางแนวทางการ
ปฏิบัติใหแตละสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูใหเหมาะสมกับภารกิจของสวนราชการนั้น โดยตองรับรู
ขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ มาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง
ถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สราง
วิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู
รวมกัน  โดยใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอนั้น ทําใหไดขอสรุปสําคัญวา การ
จัดการความรูเปนเครื่องมือหนึ่งที่มีพลังยิ่งใน การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร สํานักงาน
เลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร จึงไดนําแนวคิดและหลักการของการจัดการความรูมาบูรณาการกับ
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลผานการดําเนินโครงการการจัดการความรู สํานักงานเลขานุการ เพื่อ
เปนกลยุทธในการพัฒนาคนพรอมกับพัฒนางาน ซ่ึงประโยชนสูงสุด ก็คือการพัฒนาองคกร 
 
วิธีการดําเนินงาน 
  การดําเนินโครงการการจัดการความรู สํานักงานเลขานุการ ยึดหลักตามแผนงาน/แนวทางที่
สอดคลองกับแผนการดําเนินงานการจัดการความรูภายในของคณะฯ และสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
เปาหมายในการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีคณะอนุกรรมการการจัดการความรู 
สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูกําหนดแนวทางและรับผิดชอบการดําเนินโครงการ  ศึกษา
ดูงานการจัดกิจกรรมการจัดการความรู จัดบรรยายพิเศษ เร่ิมกิจกรรมการจัดการความรู โดยสรางการมีสวน
รวม ไดประโยชน เห็นคุณคา 
    รูปแบบการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มี
เปาหมายในการสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักงานเลขานุการ  รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชา 
สํานัก ศูนย สถาบัน และนิสิตทุกระดับ ตลอดจนบุคลากรจากภายนอกหนวยงานของคณะวิศวกรรมศาสตร 
ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร โดยลักษณะการ
มีสวนรวมของบุคลากรและนิสิตที่เกิดขึ้นแลวจริง ไดแก 

1. คณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูพิจารณา
ใหความเห็นชอบแผนงาน แนวทาง รูปแบบการดําเนินงานโครงการ รวมถึงการสรุปประเมินผลกิจกรรม
การดําเนินงานโครงการ โดยมีการประชุมจัดแบงหนาที่ความรับผิดชอบการจัดกิจกรรม ในลักษณะการจับคู 
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หมุนเวียนสลับแตละเดือน ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ ทุกคนจะมีสวนรวมในการดําเนินการจัดกิจกรรม 
ประกอบดวย 

1.1 การรวมนําเสนอหัวขอการแบงปนความรู 
1.2 การติดตอทาบทามผูแบงปนความรู 
1.3 การจัดเตรียมความพรอมดานสถานที่ อุปกรณเครื่องมือตางๆ ตลอดจนการจัดบริการ

อาหารและเครื่องดื่มกอนเริ่มกิจกรรมการจัดการความรู 
1.4 การจัดทาํสรุปสาระสําคัญเนื้อหาการแบงปนความรู 
1.5 การจัดทําสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรม 
1.6 การนําเสนอองคความรูในเรื่องตางๆ บนบอรดการจัดการความรู ซ่ึงอยูภายในสํานักงาน

เลขานุการ 
1.7 การถายทอดประสบการณความรูที่ไดรับจากการอบรม  สัมมนา ทั้งในบทบาทของ

ผูบรรยาย และผูดําเนินรายการ 
2. คณะกรมการฝายสนับสนุนและชวยวิชาการ คณะวิศวกรมศาสตร ซ่ึงประกอบดวยผูแทนบุคลากร

สายสนับสนุนจากทุกภาควิชา รวมเสนอแนะหัวขอการจัดบรรยายในโครงการแบงปนความรูจากเพื่อน...สูเพื่อน  
รวมถึงรับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม ผานการประชุมคณะกรรมการฯ เปนประจําทุกเดือน 

3. ที่ปรึกษา ซ่ึงประกอบดวยรองคณบดีฝายตางๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร รวมใหคําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะการจัดกิจกรรม การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการจัดการความรูของสํานักงานเลขานุการ 
นําเสนอตอสาธารณชนผานรายงานประจําป คณะวิศวกรรมศาสตร ปการศึกษา 2551 

4.  อาจารยและบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร  รวมกิจกรรมการจัดการความรูทั้งในบทบาทของผู
แบงปนความรู โดยถายทอดความรูที่ไดรับจากประสบการณการทํางาน การไปฝกอบรม สัมมนา ฯลฯ ผานเวที
การแบงปนความรูจากเพื่อน...สูเพื่อน ที่จัดขึ้นเปนประจําทุกเดือน รวมถึงในบทบาทของผูรวมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดี ที่ใหความสนใจเขารวมกิจกรม รวมตั้งคําถามกรณีมีขอสงสัย ตลอดจนรวมตอบคําถาม
ทดสอบความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม 

5. นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรูของสํานักงานเลขานุการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ในลักษณะเชนเดียวกันกับบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร กลาวคือ ทั้งในบทบาทของ
ผูแบงปนความรูในหัวขอ “เรียนรูการใชงานโปรแกรม Excel” และในหัวขอ “เรียนรูเทคนิค MS Word อยางงายๆ 
กับแชมปโลกมา Apply ใชงานดานเอกสาร”  โดยมี 2 นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร แชมปโลก MS. 
Office Olympic’2008  ในประเภทโปรแกรม Excel และ Word  เปนผูถายทอดความรูแกบุคลากร รวมถึงใน
บทบาทของผูรวมกิจกรรมในหัวขอที่สนใจ 

6. ผูบริหารของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ไดมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรูของ
สํานักงานเลขานุการในฐานะผูแบงปนความรูตามคําทาบทามเรียนเชิญ เพื่อถายทอดประสบการณและองค
ความรูในหัวขอตางๆ อาทิ ผูอํานวยการสํานักงานกฎหมาย มก. รวมถายทอดความรูในหัวขอ “กฎหมายใกลตัวที่
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บุคคลทั่วไปพึงทราบ เนนความผิดทางวินัย และความรับผิดชอบของทางละเมิดของเจาหนาที่” และหัวหนา
งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน  รวมถายทอดความรูในหัวขอ “ การทําวิจัยสถาบัน”  เปนตน 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน  
ในการดําเนินการโครงการการจัดการความรู สํานักงานเลขานุการ  คณะวิศวกรรมศาสตร   ใชหลักการ

การดําเนินการอยางงายที่สุด ไมเนนการใชเครื่องมือที่หรูหราหรือยุงยาก เร่ิมจากกจิกรรมโครงการแบงปนความรู
เพื่อน...สูเพื่อน  เปดโอกาสใหบุคลากรที่ไปฝกอบรม สัมมนา นําความรูที่ไดรับมาถายทอดใหเพื่อนบุคลากร
ไดรับทราบ ลาสุดไดจัดการถายทอดความรูจากบุคลากรระดับหัวหนาหนวยงาน  ที่กําลังจะเกษียณอายุราชการ
ในเดือนตุลาคม 2553 ผานการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) ซ่ึงถึงแมวาจะยังไมใช
รูปแบบของ CoP อยางแทจริงตามทฤษฎีหรือระบุไวในตํารา แตก็นับเปนประกฎการณและจุดเริ่มตนที่ดีซ่ึงได
เกิดขึ้นแลวในสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร รวมถึงการจัดใหมีการจดบันทึกขุมความรู และแกน
ความรู เหลานี้สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรูที่ครบถวน และเชื่อมโยงเหมาะตอการใชประโยชน
ในงานมากยิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 
 ทั้งนี้ในสวนของขั้นตอนการดําเนินงานโครงการจัดการความรูของสํานักงานเลขานุการ คณะ
วิศวกรรมศาสตร เมื่อพิจารณาอยางลึกซึ้งแลว จะพบวามีขั้นตอนการดําเนินงานโครงการฯ ผานวงลอ PDCA 
(Plan Do Check Act) และสอดคลองกับกระบวนการจัดการความรู ดังแผนภาพตอไปนี้ 
 

 
 



 

ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 ประจําป 2553 
 

75 

ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome) 
1. เร่ิมมีการดําเนินการจัดการความรูที่เปนระบบ และเปนรูปธรรม 
2. เกิดการถายทอดความรูที่หลากหลาย เปนประโยชนตอการพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาองคกร 
3. เกิดการเรียนรูแบบกาวกระโดดจากผูมีประสบการณในการทํางาน ซ่ึงชวยยนระยะเวลาในการ

เร่ิมตนเรียนรูจากศูนย เปนการเรียนรูเพื่อพัฒนางานใหดีกวาเดิม 
4. เกิดการถายทอดความรูจากบุคลากรนอกเหนือจากวิธีการสอนงาน (On the Job training) ระบบ

พี่เล้ียงบุคลากรใหม ฯลฯ ภายในหนวยงาน พัฒนาสูการถายทอดระหวางหนวยงาน ซ่ึงนอกจากเนื้อหา
ความรูที่ถายทอดแลว ยังมีการถายทอดประสบการณ จิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกไปดวย ซ่ึง
ในประเด็นนี้เห็นไดชัดเจนจากการทํากิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่ผานมา 

5. เกิดการสงเสริม และผลักดันใหบุคลากรแตละหนวยงานของสํานักงานเลขานุการ จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนเอกสารอางอิง และเพื่อประกอบการทํางานของบุคลากรใหม โดยขณะนี้เกือบทุก
หนวยงานมีคูมือการปฏิบัติงานประจําหนวยงาน 

6. เกิดการคนพบความรูแฝงที่มีอยูในตัวบุคลากรอยางที่ไมเคยทราบมากอน เชน การมีทักษะ
ความสามารถ ในการพูด ถายทอด เลาเรื่องราวตางๆ ไดโดยเขาใจงายจากบุคลากรที่ปกติทําแตงานประจํา ซ่ึง
เมื่อมีเวทีในโครงการแบงปนความรูจากเพื่อน...สูเพื่อน ไดเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถในอีก
ดานหนึ่ง ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานในโอกาสตอไปไดเปนอยางยิ่ง 

7. บุคลากรเกิดความกลาแสดงออก และเกิดการพัฒนาทักษะการนําเสนออยางมืออาชีพ ทั้งทักษะ
การพูด และทักษะการจัดทําสื่อการนําเสนอที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใชโปรแกรม PowerPoint 
สําหรับการนําเสนอถายทอดความรู 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดเปาหมาย

การดําเนินโครงการการจัดการความรู ของสํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตรในอนาคตดังนี้ 
1. ผลักดันใหเกิดการจัดการความรูแฝงอยูในกิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานของสํานักงานเลขานุการ

ดําเนินการ และใหมีรูปแบบในการดําเนินการที่เปนระบบ เปนรูปแบบ มีเปาหมายที่ชัดเจน 
2. การสรางแรงจูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของการจัดการความรูใหเพิ่มมากขึ้น 

ทั้งจากรูปแบบกิจกรรมที่นาสนใจ บรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรูรวมกัน ฯลฯ 
3. การผลักดันใหบุคลากรสายชวยวิชาการ อาทิ สายวิศวกร ชาง เจาหนาที่วิจัย นักวิทยาศาสตร ฯลฯ 

ซ่ึงเปนบุคลากรสายสนับสนุนอีกกลุมหนึ่งที่เปนกําลังสําคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร เกิดการรวมกลุมทํา
กิจกรรมการจัดการความรู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

4. การทําการจัดการความรูเพื่อมุงเปาหมายพัฒนาองคกร ไมใชเพียงจัดการความรูเพื่อใหมีการ
จัดการความรูตามขอกําหนดของการประกันคุณภาพ 
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ทั้งนี้การดําเนินการจัดการความรู จําเปนตองอาศัยระยะเวลาในการพัฒนางานใหดียิ่งขึ้นอยางคอย
เปนคอยไป โดยคณะอนุกรรมการการจัดการความรู  สํานักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร มีความ
เชื่อมั่นวาจากกาวแรกของการดําเนินโครงการการจัดการความรูที่ผานมาจะเปนฐานที่มั่นคงในการกาวสู
ความสําเร็จในการจัดการความรูในระดับสูงตอไป รวมถึงเปน Good Practice ของหนวยงานภายในคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในการเริ่มดําเนินการการจัดการความรูภายในหนวยงานของตนเองตอไป 
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การใชงาน e-Office ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) 
 

โดย  สํานักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร 

หลักการ และเหตุผล 
 คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความเขาใจ
การสื่อสาร และการเผยแพรขาวสาร โดยมีชองทางการสื่อสารที่คณะวิทยาศาสตรใชเผยแพรประชาสัมพันธ
ขาวสารตางๆ ใหแกบุคลากรทราบ  ไดแก เว็บไซตคณะวิทยาศาสตร เว็บไซตรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ ระบบโฆษณาประชาสัมพันธแบบดิจิตอล (Digital Signage)  จดหมายเวียน  
การสงจดหมายแบบกลุมโดยใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Group mail) ระบบการจองรถยนตสวนกลางคณะ
ระบบจองหองประชุม/หองเรียน ระบบตรวจสอบสถานะงานชาง เปนตน และเพื่อใหทุกภาควิชา/หนวยงาน
ของคณะวิทยาศาสตร  ไดดําเนินการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน ผูบริหารจึงไดมีนโยบายการ
บริหารงานแบบโปรงใส 360˚ ทั่วทั้งองคกร หนึ่งในนโยบายนั้น ก็คือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุม
ในรูปแบบเดิม เปลี่ยนมาเปนระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) ซ่ึงเปนการประชุมที่นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม ถือไดวาเปนระบบสารสนเทศ
สนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (e-Office) ของคณะวิทยาศาสตรและแนวปฏิบัติที่ดีไดอีกดวย  
 แนวคิดในการเลือกที่จะนําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) ที่พัฒนาและปรับปรุงโดย 
สํานักบริการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาใชงานกับการประชุมของคณะกรรมการชุดตางๆ 
ของคณะวิทยาศาสตรอยางเปนรูปธรรมนี้ เพื่อเปนหนทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการ
ทํางานรวมกันดานการสื่อสาร ที่เขาใจตรงกัน และเปนการสรางองคความรูใหมใหเกิดขึ้นภายในองคกรโดย
บุคลากรคณะวิทยาศาสตรทุกคน รวมถึงบุคลากรที่ลาศึกษาตอ จะไดรับทราบขอมูลขาวสารที่ผานการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ไดจากเว็บไซตรายงานการประชุม โดยผูที่มีสิทธิ์เขาดูรายงานการ
ประชุมในเว็บไซตรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดจะตองมีรหัสบัญชีผูใชงาน (Nontri Account) 
ของคณะวิทยาศาสตรเทานั้น 

วิธีการดําเนินงาน 
1. กระตุนใหทุกภาควิชาปรับเปลี่ยนรูปแบบการประชุมในรูปแบบเดิม มาเปนระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส ซ่ึงเปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการอํานวยความสะดวกในการจัดประชุม 
2. จัดอบรมสาธิตวิธีการใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ระดับผูเขารวมประชุมใหแก

คณะกรรมการประจําคณะ ณ หองประชุม 401 ช้ัน 4  อาคารวิทยาศาสตร 25 ป จํานวนผูเขาอบรม 27 คน 
3. จัดอบรมผูที่ไดรับมอบหมายจากภาควิชาใหทําหนาที่เปนผูจัดการประชุม/เลขาการประชุมให

สามารถใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสได วันที่ 20 กันยายน 2553 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
ช้ัน 2 อาคารทวี  ญาณสุคนธ จํานวนผูเขาอบรม 19 คน 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 การจัดการประชุมรูปแบบเดิม ขั้นตอนการดําเนินงานจะเริ่มจากเจาของเรื่องนําเอกสารที่ตองการ
เขาวาระการประชุมบันทึกลงขอมูลบนสื่อบันทึกขอมูล สงขอมูลไปยังหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะ 
หรือ นําสงเอกสารตนฉบับสงไปยังหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะโดยตรง หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
คณะเมื่อไดรับขอมูลก็ทําการสงขอมูลไปยังพนักงานถายเอกสารเพื่อสําเนาเอกสารประกอบการประชุม 
จํานวนชุดเทากับผูเขารวมประชุม ทําใหส้ินเปลืองกระดาษในการสําเนาเอกสาร หัวหนาสํานักงาน
เลขานุการคณะจัดเตรียมวาระการประชุมในไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) เมื่อจัดเตรียมวาระการ
ประชุมเรียบรอย ทําบันทึกขอความจดหมายเชิญประชุม เมื่อผูเขารวมประชุม ไดรับจดหมายเชิญประชุมจะ
ทําการตอบรับการเขารวมประชุมโดยโทรศัพทหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  ในระหวางนั้น
ผูเขารวมประชุมไมสามารถเรียกใชขอมูลกอน/ระหวาง/หลัง การประชุม หากตองการดูวาระยอนหลังตอง
ทําการสืบคนขอมูลดวยมือ และยังสิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร เลขาการประชุม มีหนาที่จัดทํา
รายงานการประชุมในไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word) และสํารองขอมูลการประชุมที่ส่ือบันทึกขอมูล
ฮารดดิสก  ไมมีการเก็บขอมูลไวในฐานขอมูลเพื่ออางอิง  
 

 
 

 
เมื ่อผู บริหารมีนโยบายปรับเปลี ่ยนรูปแบบการประชุมใหม โดยนําเอาระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) มาใชงานที่คณะวิทยาศาสตร ทําใหผูจัดการประชุม  เลขาการประชุม
ผูเขารวมประชุม ไดรับความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้นในการประชุม คณะวิทยาศาสตรนําระบบการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) มาใชงานเมื่อป 2551 ในชวงเริ่มตนไดเริ่มใชงานกับการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะ และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องกับการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ เชน 
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คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง  คณะกรรมการประกันคุณภาพ  คณะกรรมการบริหารกองทุน
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการการจัดกิจกรรมตางๆ เปนตน และในอนาคตจะ
มีการพัฒนากับการประชุมคณะกรรมการชุดตางๆ เชน คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิจัย  
การประชุมระดับหนวยงานยอย/ภาควิชา เปนตน 

การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร มีการประชุมเดือนละ 2 ครั้งในสัปดาหที่ 2 
และสัปดาหที่ 4 ของทุกเดือน ทําใหใน 1 ป มีการประชุมประมาณ 24  คร้ังตอป 

 

 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานการจัดการประชุมเขาสูระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) จะเริ่มจาก
เจาของเรื่องนําเอกสารที่ตองการเขาวาระการประชุมสแกนผานเครื่องสแกนบันทึกลงบนสื่อบันทึกขอมูล
หรือสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) สงไปยังผูจัดการประชุม หรือ นําสงเอกสารตนฉบับสงไปยัง
ผูจัดการประชุมโดยตรง ผูจัดการประชุมเมื่อไดรับแฟมขอมูลก็ทําการเตรียมแฟมขอมูลนําเขาสูการ
จัดเตรียมวาระการประชุม เมื่อจัดเตรียมวาระการประชุมเรียบรอย แสดงดังรูปที่ 6 ทําหนังสือเชิญประชุม 
เมื่อผูเขารวมประชุม ไดรับจดหมายเชิญประชุมจะทําการตอบรับการเขารวมประชุม ในระหวางนั้น
ผูเขารวมประชุมสามารถเรียกใชขอมูลกอน/ระหวาง/หลัง การประชุม, เรียกใชขอมูลการประชุมยอนหลัง
สืบคนขอมูล เลขาการประชุม มีหนาที่จัดทํารายงานการประชุม และสํารองขอมูลการประชุมที่ส่ือบันทึกขอมูล 
ขอมูลเอกสารที่แนบวาระการประชุม ผูจัดการประชุมจะทําสแกนเอกสารดวยเครื่องสแกนแลวนําขอมูลผาน
ระบบเขาสูแตละวาระเก็บไวบนฐานขอมูลเพื่ออางอิง การเปลี่ยนขอมูลเอกสารตาง ๆ มาเปนเอกสารแบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document) นั้น จะชวยลดภาระในการเตรียมเอกสาร ลดปริมาณเอกสาร ลดพื้นที่ในการจัดเก็บ 
และยังสามารถเสริมสรางประสิทธิภาพใหกับองคกรในการจัดการเอกสารที่มีระบบมากยิ่งขึ้น  
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ทรัพยากรภายในหองประชุม 401 ช้ัน 4 อาคารวิทยาศาสตร 25 ป หองประชุมใหม 

ผูบริหารไดมีนโยบายปรับปรุง หองประชุม 401 ช้ัน 4 สํานักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร อาคาร
วิทยาศาสตร 25 ป เปนศูนยการประชุม เพื่อรองรับการประชุม สัมมนา และฝกอบรม ที่ทันสมัยและครบ
วงจร เปนหองที่สามารถรองรับผูเขาประชุมไดประมาณ 60 คน เปนหองประชุมแบบ Passive และ Active 
ภายในหองประชุมประกอบไปดวยจอคอมพิวเตอรฝงโตะประชุมจํานวน 22 ชุด และอุปกรณการแสดง
สัญญาณภาพและเสียงครบวงจร ระหวางที่มีการประชุมผูเขาประชุมสามารถดูวาระการประชุมไดจาก
จอคอมพิวเตอรที่อยูขางหนาผูเขาประชุม ซ่ึงการแสดงผลวาระการประชุมจะถูกควบคุมจากคอมพิวเตอร
โนตบุก (Note book) ที่ตั้งอยูขางหนาหองประชุม โดยเลขาการประชุมเปนผูควบคุม 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระบบการประชุมเดิมกับระบบการประชุมใหม 

กิจกรรม ระบบเดิม ระบบใหม 
1. จัดเตรียมวาระ พิมพในไมโครซอฟตเวิรด ในระบบการประชุม 
2. การดูขอมูลวาระกอน/
ระหวาง/หลังการประชุม 

ไมมี ในระบบการประชุม 

3. การดูการประชุมยอนหลัง คนหาจากตูเอกสาร ในระบบการประชุม 
3. การตอบรับเขาประชุม โทรศัพทหรือ e-mail ผานระบบการประชุม 
4. เอกสารแนบวาระ ถายสําเนา แปลงเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
5. จดหมายเชญิประชุม บันทึกขอความจดหมายเชิญประชุม สรางจดหมายเชิญจากระบบการประชุม 
6. รายงานการประชุม พิมพในไมโครซอฟตเวิรดและถาย

สําเนาแจก 
พิมพในไมโครซอฟตเวิรดและแนบเปน
เอกสารอิเล็กทรอนิกสในวาระ 

7. การจัดเก็บเอกสาร ตูเอกสาร ในฐานขอมูล 
8. การสืบคน มือ จากระบบการประชุม 

ผลการดําเนินงาน  (Output)  
1. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการทํางานรวมกัน ดานการสื่อสารที่เขาใจตรงกันของ

บุคลากรภายในองคกร 
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2. เกิดองคความรูใหม ของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. เมื่อนําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มาใชงานทําใหผูจัดการประชุมสามารถจัดเตรียม

ระเบียบวาระการประชุม นําเรื่องที่เสนอเขาสูวาระตางๆ จัดทํารายงานการประชุม ผานระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกสได 

4. เมื่อนําระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส มาใชงานทําใหผูเขารวมประชุมสามารถเรียกดูขอมูล
ประกอบการประชุมไดกอน/ระหวาง/หลังการประชุม และสามารถเรียกดูขอมูลการประชุมยอนหลังได 

5. บุคลากรคณะวิทยาศาสตรทุกคน รวมถึงบุคลากรที่ลาศึกษาตอ รับทราบขอมูลขาวสารที่ผาน
การอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะไดจากเว็บไซตรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือรับทราบขาวสารการประชุมภาควิชาไดจากระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสภาควิชาได 

6. ลดปริมาณเอกสารที่ใชประกอบการประชุม นําไปสูการจัดการเอกสารที่มีระบบมากยิ่งขึ้นได 
 
ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)  

1. ไดระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน (e-Office) คือ ระบบการประชุม
อิเล็กทรอนิกสในคณะวิทยาศาสตรที่มีประสิทธิภาพ  

2. ไดระบบในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมที่มีความสะดวกรวดเร็ว ทั้งการเตรียม
เอกสารกอนการประชุม และเก็บเอกสารเมื่อเสร็จการประชุม 

3.  ไดระบบที่ทําใหเกิดความคลองตัว และสะดวกตอคณะกรรมการชุดตางๆ ในการเขารวมประชุม 
4. ไดระบบสืบคนขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็ว ทําใหสามารถตัดสินใจดานการ

บริหารไดอยางรวดเร็ว 
5. เปนขอมูลหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตร และเปนตนแบบแนว

ปฏิบตัิที่ดีใหหนวยงานและสถาบันอื่นๆ มาศึกษาดูงาน e-Office 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 

1. ดําเนินการอยางตอเนื่อง ในการเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเปนระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส 
(e-Meeting) ของทุกภาควิชา/หนวยงาน ตั้งแตป 2554 เปนตนไป 

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมใหมๆ โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาพัฒนา e-Office ที่เปนประโยชนกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง 

3. พัฒนาอยางตอเนื่องในการใชงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกสของคณะกรรมการชุดตางๆ 
เชน คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวิจัย การประชุมระดับหนวยงานยอย/ภาควิชา เปนตน 
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การสอบโครงงานโดยการจัดนิทรรศการ 
 

 

โดย  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร 

หลักการ และเหตุผล  

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มีปณิธานหนึ่งที่มีความมุงมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู และ
ความสามารถที่ลึกซึ้งดานวิศวกรรมคอมพิวเตอร  วิศวกรรมซอฟตแวรและความรู และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต โดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จะเปนผูนําใน
การสงเสริม และพัฒนานิสิต รวมทั้งบุคลากรใหมีคุณภาพเพื่อการพัฒนาประเทศโดยการใชปจจัยทางดาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเนนภารกิจหลัก 4E  

1. Excellence in Teaching,  
2. Excellence in Research and Development,  
3. Excellence in Community Services  
4. Excellent Environment 

  จากปณิธานดังกลาว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จึงมีแนวความคิดจะใหนิสิตในภาควิชาฯ เปน
ผูที่มีความรูจริงในสาขาวิชาชีพทางคอมพิวเตอร โดยมีความสามารถถึงขั้นในระดับเปนผูประกอบการได
ดวยตนเอง ทักษะที่สําคัญในการประกอบวิชาชีพทางดานนี้คือ โครงการวิศวกรรม ซ่ึงเปนวิชาในลักษณะที่
ใหนิสิตไดประมวลความรูที่เรียนมาในชั้นปตนๆ  มาสรางชิ้นงานหรือโครงงานตามที่สนใจ  ผลงานสวน
ใหญจะอยูในรูปชิ้นงานหรือซอฟตแวรซ่ึงนิสิตมักจะนําสงเขาประกวดตามเวทีตางๆ การสอบโครงการ
วิศวกรรมจะทําในลักษณะการนําเสนอวิทยานิพนธ โดยเปนการนําเสนอในหองปดใหคณะกรรมการ
พิจารณา  
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  
  จากการสอบวิชาโครงการวิศวกรรมในรูปแบบเดิม มีขอสังเกตวา นิสิตจบชา การสอบในหองปด
ไมไดประโยชนเทาที่ควร คาใชจายสูง นิสิต/อาจารย ขาดโอกาสในการสรางเครือขาย เกิดขอผิดพลาดตางๆ 
จึงไดปรับการสอบโครงงานโดยการจัดนิทรรศการ โดยใหนิสิตชั้นปอื่นมีสวนรวมในการดําเนินงาน ทําให
เกิดการเรียนรูระหวางผูเรียน ชวยใหเกิดการเรียนรู การแบงปนความรู การมีเครือขายความรูที่เขมแข็ง และ
การเสริมสรางความรูระหวางกันในเครือขาย รวมทั้งสงผลใหนิสิตจบตามเวลา โดยในรูปแบบใหมนี้ทําให
นิสิตทําผลงานเสร็จกอนสอบปลายภาค โดยเสร็จตั้งแตเดือนมกราคม นิสิตมีผลงานที่สมบูรณไปสง
ประกวด เนื่องจากกระบวนการที่ชวยนิสิตทําโครงงานเสร็จเร็ว ทําใหนิสิตมีเวลามากขึ้นในการปรับปรุง
โครงงานใหมีโอกาสไดรับรางวัลมากขึ้น เวลาที่ใชสอบสั้นลง เหลือเวลาสอบเพียงแควันเดียว เวลานําเสนอ
ยาวข้ึน เพิ่มจาก 3 ช่ัวโมงเปน 8 ช่ัวโมง เพิ่มทักษะการนําเสนอของวิศวกรในรูปแบบกึ่งวิชาการและกึ่งการ
ขายผลงานใหส่ือสารกับผูคนไดดีขึ้น  นิสิตชั้นปอ่ืนมีสวนรวม นิสิตชั้นปที่ส่ีไดนําเสนอและไดเห็นผลงาน
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ของนิสิตคนอื่นๆ นิสิตชั้นปสามที่ทําหนาที่จัดนิทรรศการ นิสิตชั้นปที่หนึ่งและสองมีหนาที่ใหคะแนนและ
ตองทํารายงานเพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินโครงงานวิศวกรรมใหแกนิสิตชั้นปที่ 1-3 ในภาควิชาฯ 
และไดเห็นศักยภาพของนิสิตชั้นปที่ 4 เพื่อสรางบรรทัดฐานเปรียบเทียบในการพัฒนาตน ผลงานนิสิตไดรับ
การเผยแพร เนื่องจากผลงานของนิสิตทุกคนถูกบังคับใหนําเสนอในงานเกษตรแฟร เพื่อเปดโอกาสใหนิสิต
พบผูประกอบการเขามาเยี่ยมชมโครงงานนิสิตชั้นปที่ 4 และรับสมัครนิสิตเขาทํางาน เพื่อประชาสัมพันธ
ภาควิชาฯ ใหนักเรียนระดับมัธยมไดทราบและสนใจสมัครเขาศึกษาตอที่ภาควิชาฯ  
 โดยวิธีการดําเนินการของโครงการเริ่มตั้งแตภาคการศึกษาตน นิสิตเสนอหัวขอตั้งแตภาคตน และ
ตองรายงานความกาวหนาอยางตอเนื่อง แตงตั้งอาจารยทําหนาที่ติดตามผลงานความกาวหนาของผลงานอยู
ในชวงเวลาที่เหมาะสม อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาเฉพาะการทําโครงงาน กําหนดทิศทางการจัด
นิทรรศการ ซ่ึงจะดําเนินการในชวงเกษตรแฟร การสนับสนุนโครงงานใชทุนของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ภาคตน  
1. นิสิตติดตออาจารยเพื่อเปนอาจารยที่ปรึกษา 
2. นิสิตสงหัวขอใหแกอาจารยที่ทําหนาที่กํากับ ทุกสัปดาห 
3. นิสิตสงรายละเอียดการออกแบบทั้งหมดภายในภาคตน 
ภาคปลาย 
1. นิสิตสงผลงานวาพรอมตอการสอบหรือไม ในชวงหนึ่งสัปดาหกอนนิทรรศการ ถาไมพรอม

นิสิตจะถูกลดเกรด หนึ่งเกรด หลังจากที่อาจารยที่ปรึกษาใหเกรดมาแลว 
2. นิทรรศการจัดชวงเกษตรแฟร 
- นิสิตชั้นปที่ส่ี นําเสนอ 
- นิสิตชั้นปอ่ืน สงรายงานเกี่ยวกับหัวขอพรอมทั้งประเมินคะแนนนิยม 
- อาจารยแตละทานประเมิน ใหคะแนน และใหขอเสนอแนะ  

3. นิสิตปรับปรุงผลงาน 
4. อาจารยที่ปรึกษาใหเกรดโครงงาน (ซ่ึงอาจจะโดนลดไดจากคณะกรรมการกลางหากนสิิตทาํผิด

ระเบียบการสอบ) 
5. นิสิตสงรายงานฉบับสมบูรณในวันที่กําหนด ถาไมสงตามกําหนด นิสิตจะถูกลดเกรด หนึ่ง

ประจุหลังจากที่อาจารยที่ปรึกษาใหเกรดมาแลว 
 

ผลการดําเนินงาน (Output)  
  จากการดําเนินงานกิจกรรมวิชาการ ซ่ึงไดจัดขึ้นเปนประจําทุกป ทําใหภาควิชาฯ ไดรับความสําเร็จ
อยางงดงามและไดรับผลเปนที่นาพอใจอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งไดทําใหองคประกอบที่ 3  การพัฒนา
นิสิต ดัชนี ภ.3.1 จํานวนกิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนาการนิสิตระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น โดยมีผลลัพธที่เปน
รูปธรรมคือ 

1. นิสิตจบการศึกษาตามเวลา ทําใหเพิ่มโอกาสที่นิสิตจะไดงานที่ดี 
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2. ลดคาใชจายการดําเนินการ 
3. เพิ่มโอกาสในการนําเสนอของนิสิต 
4. เพิ่มโอกาสใหผลงานนิสิตเขาไปสูการประกวดแขงขันในเวทีตางๆ 
5. เปดโอกาสใหนิสิตรุนนองไดมีโอกาสรับทราบผลงานของรุนพี่ซ่ึงจะทําใหเกิดแรงบันดาลใจ

ในการที่จะกาวไปใหดีกวานี้ 
6. เปนกิจกรรมใหนิสิตรุนอื่นๆ 
7. ความรวมมือของนิสิตรุนนอง และรุนพี่ในการจัดเตรียมนิทรรศการ 
8. นิสิตทุกคนมีโอกาสไดเยี่ยมชมผลงานโครงงานของผูอ่ืน 
9. สรางโอกาสใหแกนิสิตในการสมัครเขาทํางานกับผูประกอบการที่เขาเยี่ยมชม 
10. เพิ่มโอกาสใหภาควิชาฯ ในการที่จะไดนักเรียนที่เขาชม มีความสนใจการเขาเรียนตอที่ภาควิชาฯ 
11. นิสิตมีความสามารถในการจัดเตรียมนิทรรศการระดับเล็ก 
12. นิสิตมีทักษะในการนําเสนอในรูปแบบของการขายผลงาน 
13. นิสิตชั้นปที่ 1 – 3 เขาใจวัตถุประสงคของรายวิชาโครงงานวิศวกรรมมากขึ้น และเตรียมความ

พรอมในการทําโครงงานวิศวกรรมในชั้นปที่ 4  ตอไป 
14. นิสิตชั้นปที่ 1 – 3 ไดทราบผลงานวิจัยของแตละหองปฏิบัติการ เพื่อใชเปนแนวทางในการ

ตัดสินใจเลือกสาขาการเรียน และอาชีพในอนาคต 
15. คณาจารยไดรับทราบงานวิจัยของหองปฏิบัติการอื่น 

 

ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)  
  เนื่องจากความพรอมของโครงงานที่เสร็จเร็วกวาปดปลายภาคมากทําใหนิสิตมีโอกาสปรับแตง
โครงงานจนนิสิตไดรับรางวัลจากการแขงขันตางๆ อาทิ 

- รางวัลเจาฟาไอที ราชสุดา สารสนเทศ ในหลายระดับอยางตอเนื่อง รวมทั้ง รางวัลชนะเลิศ 
- รางวัลจากการแขงขัน National Software Contest (NSC) จัดโดย NECTEC โดยไดรับรางวัลใน
ทุกระดับมามากกวา 20 รางวัล 
- รางวัลอ่ืนๆ ในระดับ รางวัลรองชนะเลิศ และ รางวัลชมเชย อีกมากมาย 
 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  กิจกรรมนี้ดําเนินการอยางตอเนื่องมามากกวา 10 ป โครงสราง และรูปแบบคอนขางอยูตัว แมจะมี
การพัฒนาตามสมัยนิยมอยางตอเนื่อง เชน การเพิ่มการทํา popular vote ซ่ึงเปนผลมาจากความนิยมรายการ 
reality ของนิสิต ซ่ึงนับเปนการเพิ่มสีสันใหกิจกรรม อยางไรก็ดี การจัดนิทรรศการรวมกับภาควิชาอื่น หรือ
สาขาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยอ่ืน ก็นาจะเปนการเปดโลกทัศนใหนิสิตมากขึ้น 
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คูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ปการศึกษา 2552 
 

โดย  คณะมนุษยศาสตร 

หลักการ และเหตุผล 
คณะมนุษยศาสตรเร่ิมจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งแรกในปการศึกษา 2543 เพื่อ

รวบรวมองคความรู และใหขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรของคณะ เปนการกระตุนให
ทุกคนเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และไดพัฒนาปรับปรุงมาเปนคูมือระบบประกัน
คุณภาพ คณะมนุษยศาสตร  ในปการศึกษา 2547 ซ่ึงเปนชวงที่การประกันคุณภาพเขามามีบทบาทสําคัญใน
การพัฒนาสถานศึกษาทั่วประเทศ  คณะมนุษยศาสตรจึงถือเปนนโยบายหลักที่จะตองจัดทําคูมือระบบ
ประกันคุณภาพเปนประจําทุกปการศึกษา เพื่อเปนคูมือในการจัดทําระบบประกันคุณภาพของภาควิชา และ
หนวยงานสนับสนุนใหสอดคลองกับของคณะ 
 ในปการศึกษา 2552  ฝายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตรไดปรับปรุงคูมือระบบประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตรขึ้นใหม  โดยยึดคูมือตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา/สํานัก/ 
สถาบัน ฉบับปรับปรุงใหม ของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2552) ซ่ึงมีวัตถุประสงค
หลักเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานยอยในคณะใชเปนแนวทางในการทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ใหมีรูปแบบเดียวกัน และเพื่อใหคณะกรรมการประเมินฯ ใชเปนแนวทางในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 
วิธีการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตรไดพิจารณารวมกันในการวางแผนเพื่อพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดแนวทางในการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของคณะมนุษยศาสตร และหนวยงานภายในใหสอดคลอง และไปในทิศทางเดียวกัน 
ตามคูมือตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา/สํานัก/สถาบัน ฉบับปรับปรุงใหม ของ
สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2552) ซ่ึงมอบหมายใหคณะทํางานดานการประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตรเปนผูจัดทําคูมือดังกลาว 

คณะทํางานดานการประกันคุณภาพไดประชุมหารือเพื่อกําหนดรูปแบบการเขียน SAR ที่ใชเปน
แหลงตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้ใหมีความสะดวก และชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยใสเกณฑการใหคะแนน การดําเนินงานตามตัวบงชี้ รายการเอกสารหลักฐาน และกําหนด
หมายเลขของหลักฐานไวในตารางเดียวกัน เพื่อใหงายตอการใหคะแนนประเมินซึ่งจําแนกตามเกณฑ
มาตรฐาน ระดับ และเกณฑ ขอ โดยแยกสีตามระดับแบบขั้นบันได 3 ขั้น ตัวอยางดังนี้ 
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ขั้นตอนการดาํเนินงาน   
  คณะทํางานไดรางคูมือระบบประกันคุณภาพเพื่อเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบในการจัดทํา และแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ จากนั้นจึงดําเนินการ
จัดพิมพ และแจกจายใหทุกหนวยงานยอย คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ คณะทํางานดานการ
ประกันคุณภาพ คณะกรรมการประจําคณะ และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (ระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย) อีกทั้งยังไดจัดทําเปน Template แนวทางการเขียน SAR สําหรับภาควิชา / ศูนย / สถาบัน เพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกหนวยงานยอยใชเขียน SAR ของหนวยงาน โดยศึกษาจากคูมือดังกลาวควบคูกันไป 
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ผลการดําเนินงาน (Output)  
1. มีคูมือระบบประกันคณุภาพ เพื่อใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ใหแก

ภาควิชา/ศนูย/สถาบัน 
2. มี Template แนวทางการเขยีนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สําหรับภาควิชา/ศนูย/สถาบัน 

เพื่ออํานวยความสะดวกและงายตอการจดัทํา 
3. คณะและหนวยงานยอยมีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รูปแบบเดียวกันทั้งคณะ 

ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)  
1. คณะกรรมการประเมินฯ ใชคูมือเปนแนวทางในการตรวจสอบไดจากการอานรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ที่มีความสะดวกและชัดเจนมากทีสุ่ด 
2. รายงานผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการฯ ระบุวา “เปนแนวปฏิบัตทิี่ดี ซ่ึงเขาใจงายและ

สะดวกในการกรอกขอมูล” 
3. ผลการประเมินการใชคูมือตามวัตถุประสงคหลัก ทําใหเขาใจระบบประกันคณุภาพภายในของ

คณะเพิ่มขึ้น เดิมมีคาเฉลี่ย 4.33 (ดี) เพิ่มขึ้นเปน 4.57 (ดมีาก) ผูประเมนิตรวจสอบหลักสูตรตามตวับงชี้ใน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไดสะดวกขึ้น 

ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรในการดําเนินงาน 

 ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร การลงทุนโดยใชเงินจํานวน 19,226 บาทนั้น ที่จริงมีมูลคา
ไมไดมากมายนัก เมื่อเทียบกับการไดกระจายขอมูลความรูเรื่องรูปแบบ และระบบการประกันคุณภาพ
ของคณะใหแกบุคลากรทุกคนไดรับทราบ  และมีความเขาใจรวมกันเพื ่อดําเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งยังสงผลใหการทํางานของหนวยงานยอยมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น และงายตอการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ทําใหผูทํา SAR เขาใจความหมายของคําวาเกณฑระดับขั้นบันได และ
เกณฑขอ ทําใหรวบรวมเอกสารไดตรงตามเกณฑ และมีผลทําใหคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของคณะมนุษยศาสตร จาก พอใช ในป 2552 เปน ดี ในป 2553 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  การผลิตคูมือระบบประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร ที่ทันสมัย สมบูรณแบบ ครอบคลุมเนื้อหา
สาระ สะดวก รวดเร็ว งายตอการนําไปใชประโยชน โดยเปลี่ยนเกณฑการใหคะแนนจาก 3 คะแนน เปน 5 
คะแนน ตาม สกอ. 
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หนวยงานตนแบบดานการประกันคณุภาพ คณะมนุษยศาสตร  

ประจําป 2553   
 

 
 
 

โดย  คณะมนุษยศาสตร 

หลักการ และเหตุผล 
ฝายประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร มีนโยบายสนับสนุนภาควิชา/สํานัก/สถาบันที่มีการจัดเก็บ

หลักฐานเพื่อการประกันคุณภาพไดอยางมีระบบและกลไกที่ชัดเจน จึงจัดโครงการหนวยงานตนแบบดาน
การประกันคุณภาพขึ้นเปนปที่ 2 เพื่อคนหาหนวยงานคุณภาพที่มีผลการดําเนินงานสูงสุดตามองคประกอบ
คุณภาพ และมีการดําเนินงานดานกลไกการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ เพื่อเปนตนแบบใหหนวยงาน
ตางๆ ในคณะมนุษยศาสตรไดเขาเยี่ยมชมระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหนวยงานตนแบบเพื่อ
เปนแบบอยางนําไปพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการประกันคุณภาพของหนวยงานตอไป 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะมนุษยศาสตรไดประชุมหารือรวมกันเพื่อปรับเกณฑ

การพิจารณาหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ ประจําป 2553 โดยนําขอเสนอแนะที่ไดจากการ
จัดโครงการปที่ผานมา พบวา ควรปรับเกณฑการพิจารณาโดยนําผลคะแนนเฉลี่ยของการประเมิน
คุณภาพภายในมาพิจารณารวมดวย และควรใหคณะกรรมการประเมินฯ ทุกหนวยงานเปนชุดเดียวกัน 
ในป นี้ฝายประกันคุณภาพจึงไดกําหนดรูปแบบการประเมินหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ
ในรูปแบบใหม คือ ประเมินจากคะแนน 2 สวน คือ คาเฉลี่ยของผลการดําเนินงานตามองคประกอบ
คุณภาพ และคาเฉลี่ยในดานกลไกการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจประเมินคุณภาพ ในแบบ
ประเมินแบงเปน 2 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ประเมินภาควิชา และฉบับที่ประเมินหนวยงานสนับสนุน ผู
ประเมินคือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป พ.ศ. 2553 ซึ่งไดปรับ
รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของคณะมนุษยศาสตรใหม โดยมีคณะกรรมการฯ 5 กลุมทําใหผล
การประเมินฯ โปรงใสและเปนธรรมมากที่สุด ดังนี้ 

กลุมที่ 1  ประเมินองคประกอบที่ 1, 7, 8, 9 
กลุมที่ 2  ประเมินองคประกอบที่ 2  (8 ภาควิชา) 
กลุมที่ 3  ประเมินองคประกอบที่ 4, 5 
กลุมที่ 4  ประเมินองคประกอบที่ 1-6 (4 หนวยงานสนับสนุน) 
กลุมที่ 5  ฝายประมวลผล 

โครงการนี้ไดกําหนดรางวัลหนวยงานตนแบบฯ 2 กลุม ไดแก 
1. ระดับภาควิชา (8 ภาควิชา) 1 รางวัล (ประเมินโดยคณะกรรมการกลุมที่ 1-3) 
2. ระดับหนวยงานสนับสนุน (4 หนวยงาน) 1 รางวัล (ประเมินโดยคณะกรรมการกลุมที่ 4) 
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จากแผนภาพดานลาง จะแสดงถึงการกําหนดแผนงานในขั้นตอนตางๆ 
 

 
 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน  
1. ประชุมพิจารณาเกณฑการตัดสิน 
2. แจงเกณฑใหทุกหนวยงานและคณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 
3. ทุกหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดเตรยีมเอกสารเพื่อการประเมินฯ 
4. คณะกรรมการประเมินฯ เขาประเมินทุกหนวยงาน 
5. คณะกรรมการประเมินฯ สงผลใหฝายประมวลผล 
6. สรุปผลการพิจารณา แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพประจําคณะ 
7. ประกาศผลและมอบรางวัลในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
8. จัดโครงการเยีย่มชมหนวยงานตนแบบดานการประกันคณุภาพ 

 

ผลการดําเนินงาน (Output)  
ผลการดําเนินงานทําใหไดหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ 2 หนวยงาน ที่เปนตัวอยางที่

ดีใหหนวยงานอื่นๆ ไดยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพตอไป หนวยงานตนแบบ
ดานการประกันคุณภาพ ประจําป 2553 ไดแก ภาควิชาวรรณคดี และศูนยภาษา 

ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome)  
1. ไดแนวปฏิบัตทิี่ดีจากหนวยงานตนแบบ เชน 

1.1 Template บันทึกขอความ (หนังสือภายใน) หนังสือราชการภายนอก แบบเสนอโครงการ 
และรายงานผลการจัดโครงการ (ภาควิชาศิลปาชีพ หนวยงานตนแบบ ประจําป 2552) 

1.2 รูปแบบการจดัการความรู (ภาควิชาวรรณคดี หนวยงานตนแบบ ประจาํป 2553) 
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1.3 คูมือการปฏิบัติงาน (ศูนยภาษา หนวยงานตนแบบ ประจาํป 2553) 
2. เปนการสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรทุกหนวยงานใหพรอมใจกันพัฒนาองคกรของตนเองใหมี

คุณภาพยิ่งขึ้น 
3. ทําใหทุกหนวยงานในคณะมนุษยศาสตรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความเขาใจและสรางสรรค

ระบบการทํางานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการบริหารจัดการและการจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพ
ใหมีประสิทธิภาพ 

4. ทําใหภาควิชามีหนวยงานที่มีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีเพิ่มขึ้น (ปการศึกษา 2551 มี 2 
หนวยงานเพิ่มเปน 4 หนวยงานในปการศึกษา 2552) 

5. เปนจุดแข็งของคณะมนุษยศาสตร คือ “มีโครงการหนวยงานตนแบบดานการประกันคุณภาพ” 
จากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะมนุษยศาสตร ประจําป 2553 ของคณะกรรมการประเมินฯ 
จากมหาวิทยาลัย  

6. เกิดความภาคภูมิใจที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใหแกหนวยงานอื่นๆ และกระตุนใหบุคลากรทุกคนมี
ความเขาใจ เห็นความสําคัญและคุณคาของการประกันคุณภาพมากขึ้น 

7. เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทําใหผลการดําเนินงานในภาพรวมของคณะสูงขึ้น 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
1. ทุกหนวยงานในคณะมนุษยศาสตรสามารถพัฒนาระบบและกลไกดานการประกันคุณภาพ 

และมีผลการดําเนินงานอยูในระดับดีขึ้นไป อันสงผลใหผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรสูงขึ้น
จนถึงระดับดีมาก 

2. คนพบแนวปฏิบัติที่ดีที่อยูในหนวยงานตนแบบที่ไดรับรางวัล นํามารวบรวมเปนฐานขอมูล
ความรูดานการประกันคุณภาพตอไป 
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ประเภท 

แนวปฏบิัตทิี่ดี/นวัตกรรมดานตางๆ 
รางวัลระดับดี 2 ผลงาน 

 

โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 4 
 

www.qa.ku.ac.th 
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การบริหารจัดการงานวิจัย โดยระบบสารสนเทศ 
 

โดย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

หลักการและเหตุผล 
การวิจัย เปนภารกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เนื่องจากเปนรากฐานในการสรางองค

ความรูและเทคโนโลยี ซ่ึงนําไปสูความเขมแข็งทางวิชาการ และการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ตลอดจนการแขงขันในเวทีโลก การสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ นอกจากศักยภาพความพรอมของนักวิจัยและทุน
สนับสนุนแลว ระบบบริหารจัดการงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เปนปจจัยสําคัญยิ่ง 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัยฯ ในการ
ประสานและบริหารงานวิจัยทั้งทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน และแหลงทุนตางๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัยโดยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเปนทุนวิจัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับ
การจัดสรรจากสํานักงบประมาณโดยตรง สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บริหารจัดการ
ครบวงจร ตั้งแตการกําหนดหลักเกณฑการสนับสนุนทุน การประกาศรับและรวบรวมขอเสนอโครงการวิจัยสง
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ตรวจสอบ/ประเมินผลตามมติคณะรัฐมนตรี การตั้งเสนอของบประมาณ
จากสํานักงบประมาณ การประเมินขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดลําดับความสําคัญ และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณโครงการวิจัย การทําสัญญารับทุน และเบิกจายเงินวิจัย การติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย 
ตลอดจนการเผยแพรถายทอดผลงานวิจัย โดยมีฝายตางๆ ที่เกี่ยวของรับผิดชอบดําเนินการตามกรอบภารกิจ 
นอกจากขอจํากัดในเรื่องงบประมาณแลว เร่ืองจํานวนบุคลากร และเวลาก็เปนขอจํากัดที่สําคัญ ที่ทําใหการ
ดําเนินงานเปนรับสงขอมูลไปอยางลาชา และคอนขางขาดประสิทธิภาพ จึงไดมีการนําระบบสารสนเทศมาใช 
เพื่อใหการทํางานเปนไปดวยความคลองตัวมากยิ่งขึ้น  

แนวคิดการพัฒนาปรับปรุง 
  ระบบงานเดิม  เปนงานเอกสารติดตอส่ือสารกันระหวางอาจารย นักวิจัย กับสถาบันวิจัยและพัฒนา
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และระหวางงาน/ฝายตางๆ ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดานเอกสาร มีการนําคอมพิวเตอรมาชวยจัดการดวยโปรแกรมสําเร็จรูป และ Spread 
sheet โดยเจาหนาที่เปนผูบันทึกขอมูล ขอมูลตางๆ ไมมีการเชื่อมโยงระหวางงาน/ฝาย การปฏิบัติงานไมรวดเร็ว/
ทันการ เกิดขอผิดพลาดงาย การตรวจสอบและเรียกคนขอมูล เพื่อการจัดทํารายงานตางๆ สําหรับใชประโยชน
ในการบริการงานวิจัยมีความยุงยาก ตองใชเวลามาก 
 ระบบงานใหม   เปนระบบฐานขอมูลที่ทํางานรวมกันระหวางนักวิจัยกับเจาหนาที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยปรับการทํางานบางสวนจากเอกสารมาอยูในรูปแบบ Electronic Form 
รับสงขอมูลผานระบบเครือขาย และนําฐานขอมูลมาใชในการบันทึกขอมูลแทนการใชซอฟแวรสําเร็จรูป
สํานักงานเดิม ขอมูลจากนักวิจัย เมื่อประมวลผลแลว จะไหลไปยังฝาย/งานที่เกี่ยวของ ซ่ึงทําใหการปฏิบัติงาน 
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และการประสานระหวางฝาย/งาน สะดวกรวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอน ลดการสงเอกสาร ลดความซ้ําซอน และ
ผิดพลาดในการจัดเก็บขอมูล และมีการใชขอมูลรวมกัน รวมทั้งสามารถออกแบบรายงานใหมที่ตอยอดจาก
ขอมูลในระบบ เพื่อใชประโยชนในการบริหารงานวิจัย 

วิธีการดําเนินงาน 
  การพัฒนาระบบฐานขอมูลบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ิม
ดําเนินการตั้งแตป 2549 โดยมีการปรับปรุง และพัฒนาระบบใหการดําเนินงานมีความสะดวก คลองตัว และ
รวดเร็วขึ้น รวมทั้งสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

1. ออกแบบและพัฒนาระบบ KURM โดยศึกษาระบบและกระบวนงานที่ปฏิบัติเดิมของฝาย/งานที่
เกี่ยวของ และที่ตองการพัฒนาปรับปรุง รวมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงขอมูลและใชประโยชนรวมกัน 

2. นําขอมูลเขาระบบ ทั้งในสวนของการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร การทําสัญญารับทุนวิจัย การขออนุมัติเบิกเงินวิจัย การขออนุมัติจางลูกจาง
ช่ัวคราว การขออนุมัติจัดซื้อจัด ครุภัณฑฯ การสงรายงานวิจัย โดยนักวิจัยเปนผูดําเนินการผานเว็บของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://www.rdi.ku.ac.th) 

3. จัดการขอมูลในระบบโดยเจาหนาที่งาน/ฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการทุนอุดหนุน
วิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   ไดแก การรับขอเสนอการวิจัย การประเมินขอเสนอการวิจัย การพิจารณา
จัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิกจายเงินวิจัย การจางลูกจางชั่วคราว การจัดซื้อจัดจาง
ครุภัณฑฯ การติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย 

4. จัดทํารายงานรูปแบบตางๆ จากขอมูลในระบบเพื่อการบริหารจัดการทุนอุดหนุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยเจาหนาที่งาน/ฝายตางๆ เชน แบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยฯ สรุปลําดับ
ความสําคัญโครงการวิจัยฯ สรุปจํานวนโครงการ และงบประมาณที่เสนอของบประมาณประจําปฯ สรุปจํานวน
โครงการ และงบประมาณตามความสอดคลองกับยุทธศาสตร สรุปผลการพิจารณาจัดสรรทุนฯ  เปนตน 

ขั้นตอนการดําเนินงาน  
 ระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนระบบ
ชวยดําเนินงานในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตั้งแตการเสนอ
โครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิกจายเงินวิจัยงวดแรก การจาง
ลูกจางชั่วคราว การจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน ส่ิงกอสราง การสงรายงานวิจัย ตลอดจนการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการวิจัย โดยการทํางานของผูเกี่ยวของ คืออาจารยนักวิจัย ผูเสนอ/รับทุนวิจัย เจาหนาที่
ปฏิบัติงานของงาน/ฝายตางๆ ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก เจาหนาที่ฝาย
ประสานงานวิจัยและประเมินผล เจาหนาที่งานคลัง งานบริหารและธุรการ และงานพัสดุ สํานักงาน
เลขานุการ และฝายสารสนเทศงานวิจัย โดยขอมูลที่นําเขาสูระบบฯ เมื่อผานการประมวลผลแลว จะไหลไปยัง
สวนงานที่เกี่ยวของ รับสงขอมูลกันผานระบบเครือขาย และจัดทํารายงานจากขอมูลในระบบฯ ตามการใชงาน 
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ผลการดําเนินงาน (Output) 
1. ระบบฐานขอมูลฯ นําเขาและประมวลผลดวยระบบเว็บไซต โดยอาจารยและนักวิจัย มก. 

ดําเนินการนําเสนอขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุน การจัดทําสัญญารับทุน การจัดทํารายละเอียดการ
ดําเนินงานวิจัย การขออนุมัติเบิกเงินและรับเงิน การขอจางลูกจางชั่วคราว การขอจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ การ
จัดทํารายงานวิจัย 

2. ระบบฐานขอมูลฯ นําเขาและประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (Client System) โดย 
เจาหนาที่ สวพ. มก. ฝายประสานงานวิจัยและประเมินผล ดําเนินการตรวจสอบและลงทะเบียนรับขอเสนอ
การวิจัย การประเมินขอเสนอการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การบันทึกขอมูลการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณวิจัยหมวดตางๆ การแจงผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การตรวจสอบและลงทะเบียนรับสัญญา
รับทุนวิจัย และแบบแสดงรายละเอียดการดําเนินงานวิจัย การตรวจสอบและลงทะเบียนรับรายงานวิจัย การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย การตรวจสอบสถานภาพการเบิกจายเงินวิจัย  

ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome) 
  จากการใชระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวจิัยทนุอุดหนนุวจิัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใน
การพัฒนากระบวนการบรหิารจัดการงานวิจยัแนวใหมกอใหเกิดผลลัพธ ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มีประสิทธิภาพขึ้น 
สามารถเชื่อมโยงการดําเนินงาน และการใชขอมูลรวมกันระหวางงานภายในฝาย และระหวางฝายได ทําให
การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน และระยะเวลา ลดการสงเอกสาร ลดความผิดพลาด และความ
ซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล ตลอดจนสามารถสืบคน และตรวจสอบได  

2. สามารถออกแบบรายงานใหมจากขอมูลในระบบฯ ซ่ึงนําไปใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการ
งานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร 
การรายงานผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพ และการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยฯ 

การประเมินผลและการพัฒนาปรับปรุง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงระบบ

ฐานขอมูลการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังนี้ 
1. ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหขอคิดเห็น/เสนอแนะ ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
2. ประเมินจากอาจารย นักวิจัย ผูเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชงานระบบฯ เมื่อวัดความพึง

พอใจ ความเขาใจ/ความสามารถในการใชงานระบบฯ และขอคิดเห็น/เสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงระบบ 
3. ประเมินจากบุคลากรฝายตางๆ ที่เขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใชงานระบบฯ เพื่อวัด

ความพึงพอใจ ความเขาใจ/ความสามารถในการใชงานระบบฯ และใหขอคิดเห็น/เสนอแนะ เพื่อการพัฒนา
ปรับปรุงระบบ 
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4. มีการพัฒนาปรับปรุงความสามารถของระบบฯ เพื่อใหตอบสนองความตองการรูปแบบ
รายงาน และขั้นตอนการใชงานอยางตอเนื่อง 

5. มีการดําเนินการแกไขระบบฯ ที่เกิดการ error จาก bug ของระบบอยางมืออาชีพ 

แนวทางการพฒันาในอนาคต 
  จากแนวคิดในการนําระบบสารสนเทศมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานวิจัย
ทําใหฐานขอมูลในการบริหารจัดการงานวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เชื่อมโยงการ
ดําเนินงานตั้งแตการเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย การทําสัญญารับทุนวิจัย การเบิก
จายเงินวิจัย การสงรายงาน จนถึงการติดตาม และประเมินผลโครงการวิจัย และเชื่อมโยมกับฐานขอมูล
งานวิจัย และงานสรางสรรค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการใชขอมูลจากระบบรวมกัน ซ่ึงทําใหการ
บริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีความเขมแข็งขึ้น อยางไรก็ตาม
ยังมีสวนที่ยังไมสมบูรณ และตองพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพขึ้น คือ กระบวนงานในการติดตาม และ
ประเมินผลโครงการวิจัย สําหรับเปาหมายการดําเนินงานในอนาคต จะเนนในสวนของการตอยอด และใช
ประโยชนจากขอมูลในระบบฯ เพื่อสรางรายงานหรือความรูใหมๆ สําหรับผูบริหารใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนางานวิจัย และการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ใหมี
ศักยภาพในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยฯ ในระดับชาติและกาวสูระดับโลกได 
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ศูนยบริการรวม มก.ฉกส. (CSC SERVICE LINK) 
 

โดย  สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัสกลนคร 

หลักการ และเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เปนวิทยาเขตแหงที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยที่กอตั้งขึ้นในชวงที่มหาวิทยาลัยเตรียมเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  เปนวิทยาเขต
สารสนเทศ  และมีรูปแบบการบริหารจัดการที่เปนเอกลักษณเฉพาะของวิทยาเขตซึ่งนับเปน “นวัตกรรม 
การบริหารจัดการยุคใหม”  ที่ เ รียกวา  “รวมบริการ  ประสานภารกิจ” ภายใตสภาวการณที่มีการ
เปลี่ยนแปลง อยางกาวกระโดดในทุกๆ ดาน  การกาวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นยอมเปนเครื่องพิสูจน
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  โดยมีแนวคิดและหลักการสําคัญ   คือ การที่องคกรสามารถดําเนินการ
ใหบรรลุเปาหมายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพในดานทรัพยากรและคุณภาพของการบริการซึ่ง “รวม
บริการ”  หมายถึง การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมกับการบริการที่มีคุณภาพ
ใชงบประมาณ/อัตรากําลังคนโดยรวมนอยลงแตมีศักยภาพมากขึ้น ใชวัสดุครุภัณฑมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อชวยในการติดตามและประเมินผล  ตลอดจนชวยในการบริหารจัดการ  สําหรับ
“ประสานภารกิจ”  คือ การแยกหนวยงานและหนาที่ที่รับผิดชอบอยางชัดเจน แตมีการประสานงานเพื่อใช
ทรัพยากรรวมกันเพื่อใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน หรืออาจกลาวไดวา  เปนการกําหนดใหมีหนวยงาน
รับผิดชอบ แตมีการประสานงานเพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบนั้น ๆ ดําเนินการบรรลุเปาหมายเดียวกันได   
 จากแนวคิดการมุงใชทรัพยากรทุกประเภทและความชํานาญการรวมกันภายใตนโยบาย   
“รวมบริการ ประสานภารกิจ”  วิทยาเขตจึงกําหนดใหหนวยงานที่มีภารกิจเหมือนกันมีเพียงหนึ่งเดียวโดย
ใหบริการแบบรวมศูนย เพื่อลดขั้นตอนและความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน  ประหยัด  คุมคาและเกิด
ประโยชนสูงสุด  เพื่อเอื้อประโยชนตอการดําเนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  นั่นคือ วิทยาเขตได
มอบหมายใหสวนกลาง คือ สํานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดสกลนคร รับผิดชอบดูแลภาระงาน
ที่ไมเกี่ยวกับการเรียนการสอนออกจากคณะวิชา โดยมุงหวังใหคณะวิชามุงพัฒนาการเรียนการสอนและ
ดานวิชาการ  ทั้งนี้สํานักงานวิทยาเขตมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบในการบริหารงานทั่วไป รวมถึงการ
ใหบริการทั้งแกนิสิต  บุคลากร  ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
 ดังนั้น  การจะสนับสนุนใหวิทยาเขตกาวไปสูความเปนเลิศทางดานวิชาการ  เปนแหลงรวบรวม
และเผยแพรองคความรูตางๆ ที่สามารถนําไปประยุกตใชและถายทอดความรูไปสูทองถ่ินและชุมชม เพื่อ
ชวยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชนใหดีขึ้นนั้น การไดรับบริการที่ดีและมีการอํานวยความ
สะดวก ตางๆ  จึงเปนปจจัยที่เกื้อหนุนและสงเสริมการมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น  
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ปจจัยนําเขา (Input)  
1. งบประมาณ  ไดจัดสรรงบประมาณจํานวน 50,000 บาท เพื่อการปรับปรุงหอง 1-101 ซ่ึงเปน

หองหอประวัติจังหวัดสกลนครเดิมใหเปนหองศูนยบริการรวม มก.ฉกส. (CSC SERVICE LINK) ที่มีความ
เหมาะสมกับการใหบริการ รวมถึงใชงบประมาณดังกลาวเพื่อการจัดซื้อวัสดุและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตางๆ สําหรับใหบริการภายในศูนยบริการรวม 

2. อัตรากําลัง  เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหผูรับบริการใหสามารถดําเนินการไดหลายๆ 
เร่ืองในคราวเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว  สํานักงานวิทยาเขตจึงได
กําหนดอัตรากําลังเพื่อปฏิบัติงานประจําศูนยบริการรวม มก.ฉกส. (CSC SERVICE LINK) คือ เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไปสังกัดงานบริหารและธุรการฝายบริหาร และ นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน 
ฝายคลัง ทั้งนี้ สํานักไดมีการกําหนดอัตรากําลังสํารองไวในกรณีที่อัตรากําลังประจําไมสามารถปฏิบัติ งาน
ได โดยอัตรากําลังสํารองสามารถปฏิบัติงานไดเปนมาตรฐานเดียวกันกับอัตรากําลังประจํา เพื่อใหผูรับ 
บริการไดรับบริการที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  ไดแก น้ําดื่ม (น้ํารอน-น้ําเย็น)  หนังสือพิมพ  นิตยสาร  โทรทัศน  
จอพลาสมาเพื่อบริการแจงขาวสารกิจกรรมตางๆ  เครื่องคอมพิวเตอรพรอมพร้ินเตอร ระบบอินเตอรเน็ตไร
สาย (Wireless)  โทรศัพทภายใน และภายนอก ตูรวมแบบฟอรมการใหบริการตางๆ นอกจากนี้ยังไดมีการ
จัดตกแตงสวนหยอมสําหรับการพักผอน หรือนั่งรอรับบริการ   และมีบริการรถรับ-สงจากหนามหาวิทยาลัย
ถึงศูนยบริการรวม มก.ฉกส. (CSC  Service  Link) ระยะทาง  3.5  กิโลเมตร สําหรับผูรับบริการที่ไมมี
ยานพาหนะอีกดวย 
 
ขั้นตอนการดําเนินงาน  

1. ศึกษาหลักการและแนวทางในการจัดตั้งศูนยบริการรวมตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 5 การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   

2. ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานวิทยาเขตเพื่อกําหนดแนวทางและวางแผนการ
ดําเนินงาน 

3. แตละฝายประชุมเพื่อกําหนดงานบริการของฝายที่ควรมีในศูนยบริการรวม 
4. จัดทําแบบสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ ไดแก  นิสิต  บุคลากร และประชาชนทั่วไป

เกี่ยวกับงานบริการที่ควรมีในศูนยบริการรวม มก. ฉกส. (CSC  SERVICE  LINK) 
5. จัดทํารายงานผลการสํารวจความคิดเห็น 
6. ประชุมบุคลากรสํานักเพื่อรวมกันกําหนดทิศทางตลอดจนกําหนดสถานที่  เจาหนาที่  ขั้นตอน  

และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ประจําศูนยบริการรวมภายใตทรัพยากรที่อยางจํากัด 
7. จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ รวมถึงจัดหาพื้นที่ใหบริการอยางเหมาะสมเพื่อให

ผูรับบริการสามารถเขาถึงไดงาย 
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8. ออกแบบกระบวนการใหบริการ  
9. มีการจัดอบรมความรูพื้นฐานใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน รวมถึงมีการจัดระบบงานให

เจาหนาที่สามารถใหบริการแทนกันได  
10. นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มศักยภาพในการใหบริการ 
11. จัดทําคูมือการใชบริการศูนยบริการรวม มก. ฉกส. (CSC  SERVICE  LINK) เพื่อเผยแพรและ

ประชาสมัพันธการใหบริการ 
12. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยกําหนดใหมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานเปน

รายเดือนเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาเขตทราบ  ตามหัวขอดังนี้ 
12.1 จํานวนผูมาใชบริการ 
12.2 จํานวนงานบริการ  
12.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอขั้นตอนและระยะเวลาในการใหบริการ  
12.4 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการโดยรวม  
12.5 ขอเสนอแนะของผูรับบริการ 

ผลการดําเนินงาน (Output)  
  เพื่อเปนการบูรณาการงานบริการที่หลากหลายหรือผานหลายหนวยงานมาไว ณ จุดบริการเดียว 
สํานักงานวิทยาเขตจึงไดกําหนดประเภทของการใหบริการ ณ ศูนยบริการรวม ดังนี้ 

1. บริการขอมูลขาวสาร ไดแก 
1.1 ขาวสารการจดัประชุม  อบรม  สัมมนา 
1.2 ขาวสารการประกวดราคา/สอบราคา จางเหมา/จัดซื้อ ครุภัณฑ ทีด่ิน ส่ิงกอสราง 
1.3 ขาวสารการรับสมัครงาน 
1.4 ขาวสารทางการศึกษา 
1.5 ขาวประชาสัมพันธการจัดโครงการ/กิจกรรมของ มก. ฉกส. 

2. บริการรับเรื่อง-สงตอ ไดแก 
2.1 รับสมัครผูเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 
2.2 ขายแบบหรือซองประกวดราคา/สอบราคาจางเหมา/จัดซือ้วัสดุครุภัณฑที่ดิน ส่ิงกอสราง 
2.3 รับสมัครงาน 
2.4 รับเรื่องราวรองทุกข 
2.5 รับใบแจงซอมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค 
2.6 รับจองหองพกัอุทยานบานเชียงเครือ 
2.7 รับจองยานพาหนะ 

3. บริการเบ็ดเสร็จ ไดแก 
3.1 บริการรับชําระเงิน 
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3.1.1 บุคคลภายนอก 
- รับชําระคาค้ําประกันสัญญา 
- รับชําระคาเชาสวัสดิการรานคา 
- รับชําระคาสาธารณูปโภค (คาไฟฟา คาน้ําประปา) 
- รับเงินโครงการพัฒนาวิชาการ 
- รับชําระคาเชาพื้นที่ (สิทธิประโยชน) 
- รับเงินสนับสนุนจากบุคคลภายนอก  

3.1.2 บุคลากร 
- รับชําระคาหองพัก / บานพกั และคาไฟฟา 
- รับชําระคาน้ําดื่มนนทรีอีสาน 
- รับชําระเงินกูเพื่อคุณภาพชีวติ 

3.1.3 นิสิต 
- รับชําระคาธรรมเนียมการศกึษา 
- รับชําระคารักษาสถานภาพนิสิต 
- รับชําระคาหอพักนิสิต 
- รับชําระคาเอกสารทางการศึกษา 
- รับชําระคาทําบัตรนิสิตใหม 

3.2 บริการอื่นๆ 
- จําหนายสินคาที่ระลึก มก.  
- แบบฟอรม / แบบขอใชบริการตางๆ 
- ขอเชา / ใชบริการหองประชมุ / พื้นที่อาคาร   
- รับจองพื้นที่จาํหนายสินคา (งานเฉพาะกิจ) 

เพื่ออํานวยความสะดวกและทําใหการติดตอส่ือสารหรือการประสานงานมีความคลองตัวและ
รวดเร็วการใหบริการของศูนยบริการรวม มก. ฉกส.  (CSC  SERVICE  LINK) จําเปนตองพึ่งพาเทคโนโลยี
และวิธีการที่ทันสมัยตางๆ ในการปฏิบัติงาน  ดวยมีความมุงหวังเพื่อใหผูรับบริการไดรับความสะดวกและ
รวดเร็ว  รวมถึงสรางความพอใจสูงสุดใหแกผูรับบริการ เทคโนโลยีสารเทศที่นํามาใชในการปฏิบัติงานและ
การใหบริการของศูนยบริการรวม มก. ฉกส.  (CSC  SERVICE  LINK) มีดังนี้ 

1. ระบบบัญชีสามมิติ  (พัฒนาขึ้นโดย สบค. มก.) เพื่อใชในการออกใบเสร็จรับเงินออนไลน  โดย
นํามาใชในการใหบริการประเภทบริการเบ็ดเสร็จ  เพื่อประหยัดเวลาของผูใชบริการรวมถึงเพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกตองและครบถวนของขอมูลทางการเงินสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
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2. ระบบคิว  (พัฒนาขึ้นโดยสํานักวิทยบริการ มก. ฉกส.)  นํามาใชในการติดตอขอใชบริการเพื่อ
ทําใหผูใชบริการไดทราบลําดับการติดตอขอใชบริการและเกิดความเสมอภาคในการใหบริการ  รวมถึงทํา
ใหผูใชบริการสามารถวางแผนการขอใชบริการได   

3. ระบบทะเบียนรับ-สงเอกสาร  (พัฒนาขึ้นโดยฝายบริหาร สขส.) นํามาใชในบริการประเภทรับ
เร่ือง-สงตอเพื่อประหยัด เวลาในการปฏิบัติงานและลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน 

4. ระบบการจองหองประชุม  ดวยการนําโปรแกรม MS.Outlook  มาใชเพื่อการใหบริการจองหอง
ประชุม ทําใหผูใชบริการทราบสถานะของหองประชุมและลดความซ้ําซอนในการขอใชบริการหองประชุมได 

5. ระบบ MSN นํามาใชในการใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ทําใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
ในการรับทราบขอมูลขาวสารจากหนวยงานบริการและการเขาถึงขอมูลขาวสารของผูใชบริการ 

6. จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) นํามาใชในการใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ ทําใหเกิดความ
สะดวกและรวดเร็วในการรับทราบขอมูลขาวสารจากหนวยงานบริการและการเขาถึงขอมูลขาวสารของ
ผูใชบริการ    
 นอกจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกและใหบริการแลว 
สํานักงานวิทยาเขตยังไดกําหนดชองทางในการเขาถึงบริการ ดังนี้ 

1. ติดตอเจาหนาที่ประจําศูนยบริการรวม มก. ฉกส. (CSC SERVICE LINK) โดยตรง   
2. โทรศัพท  0 4272 5005 หรือ 0 4272 5000 ตอ 1412   
3. โทรสาร 0 4272 5013 
4. เว็บไซต http://www.csclink@csc.ku.ac.th 
5. บอรดประชาสัมพันธหนาศนูยบริการรวม มก. ฉกส. 

 เนื่องจากวิทยาเขตยังมีชองทางในการรับเรื่องราวรองทุกขตางๆ นอย  อีกทั้งที่ผานมาคณะสํานัก  
สถาบัน ไดจัดใหมีกลอง/ตูรับเรื่องราวรองทุกขเฉพาะภายในหนวยงานของตนเอง  การแกไขปญหาจึงไดผล
เฉพาะในแตละหนวยงานเทานั้น  ยังไมสามารถสะทอนภาพของการแกไขปญหาตางๆ ในสวนของภาพรวม
ได  เนื่องจากยังไมมีหนวยงานกลางในการรวบรวมเรื่องราวดังกลาวเสนอผูเกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาที่
ประชุมคณะ กรรมการประจําวิทยาเขต  คร้ังที่ 3/2553  เมื่อวันที่ 10  มีนาคม  พ.ศ. 2553  จึงไดมอบหมายให
ศูนยบริการรวม มก. ฉกส. (CSC  SERVICE  LINK) เปนศูนยกลางการรับเรื่องราวรองทุกขตางๆ เนื่องจาก
เปนหนวยงานที่ทําหนาที่เปนสื่อกลางระหวางหนวยงานภายในกับหนวยงานภายในดวยกันเอง  และเปน
ส่ือกลางระหวางนิสิต  และบุคลากรกับวิทยาเขต   รวมถึงเปนสื่อกลางระหวางวิทยาเขตกับบุคคลและ
หนวยงานภายนอก  ดังนั้น สํานักงานวิทยาเขตจึงไดกําหนดชองทางในการติดตอขอใชบริการเพิ่มอีก 1 
ชองทาง คือ   ตูรับเรื่องราวรองทุกขซ่ึงไดติดตั้งไวทั้งสิ้นจํานวน  5  จุด ไดแก  อาคารบริหาร (อาคาร 1)   
อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (อาคาร 7)   อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)   อาคารโรงอาหาร
กลาง (อาคาร 10)   และอาคารสถานพยาบาล (อาคาร 16)  เพื่อใหผูใชบริการมีความสะดวกในการสง
เร่ืองราวรองทุกขตางๆ  โดยไดกําหนดเวลาในการเปดตูในทุกวันศุกรเวลา 13.30 น. หลังจากนั้นจะมี
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คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองเรื่องราวรองทุกข และสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป 
ทั้งนี้ไดกําหนดขั้นตอน และรอบระยะเวลาในการใหบริการรับเรื่อง – สงตอเร่ืองราวรองทุกขไวดังนี้ 
 

 
 
 สรุป  ชวงดําเนินงานจนแลวเสร็จ  จํานวน 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 6 วัน 2  ช่ัวโมง 
 
ผลลัพธของการดําเนินงาน (Outcome) 

1. ลดขั้นตอนการดําเนินการ 

 
2. การใหความสําคัญกับผูใชบริการ 

2.1 เพิ่มวิธีการ ชองทางในการรับฟงความตองการของผูรับบริการ 
2.2 สรางความสัมพันธที่ดีกับผูรับบริการ 
2.3 สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
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2.4 มีการจัดตูรับฟงความคิดเห็น 
3. การอํานวยความสะดวก 

3.1 เปดบริการตั้งแต 8:30 ถึง 16:30 
3.2 จัดเจาหนาที่ไวคอยตอนรับใหคําแนะนําตลอดเวลา 
3.3 จัดระบบบัตรคิว 
3.4 จัดมุมพักผอน มุมประชุมปรึกษาหารือ 
3.5 หนังสือพิมพ นิตยสาร โทรทัศน internet  
3.6 บริการน้ําดื่มฟรี 

4. การสงเสริมการปฏิบัติงานของผูบริหาร 
4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานรายเดือน/ป 
4.2 รายงานขอเสนอแนะจากประชาชนผูรับบริการ 
4.3 รายงานการปรับปรุงขอรองเรียน 
4.4 การพัฒนาความพรอมยิ่งขึ้นของเจาหนาที่ 

4.4.1 พัฒนาความสําพันธอันดีระหวางหนวยงาน 
4.4.2 พัฒนาการใหบริการเชิงรุก 
4.4.3 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.4.4 ผูบริหารใหความสนใจคอยตรวจสอบผลงาน 

5. ประสิทธิภาพความคุมคา 
5.1 บริการขอมูลขาวสาร บริการรับเรื่องสงตอ บริการเบ็ดเสร็จคิดเปนอัตราสวน 10:20:60 
5.2 สามารถอํานวยความสะดวกตอนิสิต บุคลากร ประชาชน เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 20-30 
5.3 สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการไดมากกวารอยละ 30 
5.4 สามารถบูรณาการงานบริการหรือประสานภารกิจ ซ่ึงเปนภารกิจหลักได 

6. ผลการดําเนินงานเปนเอกลักษณและสามารถเปนแบบอยางที่ดี 
6.1 บุคลากรและหนวยงานไดรับการยอมรับในฐานะหนวยงานสนับสนุนที่มีศักยภาพ 
6.2 รวมบริการ ประสานภารกิจ สู ศูนยบริการรวม มก. ฉกส. 
6.3 มีมาตรฐานในการใหบริการเดียวกันทุกระดับ 
6.4 ใชทรัพยากรในการดําเนินงานอยางคุมคา 
6.5 เปนตนแบบของหนวยงานในสถาบันอุดมศึกษาในการบูรณาการงานที่หลากหลายไวที่จุด

เดียวกัน คือ  
- จากบริการที่หลากหลายในหนวยงาน นํามารวบรวมไวที่จุดเดียวกัน  
- จากระยะทางที่หางไกลสามารถประสานงานในจุดบริการเดียวกัน 
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แนวทางการพฒันาในอนาคต 

1. ปรับปรุงกระบวนการวิธีการอยางตอเนื่อง เพื่อผลักดันใหหนวยงานเห็นประโยชนและ
ความสําคัญ โดยในอนาคตศูนยบริการรวม มก. ฉกส.  (CSC  SERVICE LINK) จะนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูบริการบริการเพิ่มขึ้น เชน ระบบการจองหองพักออนไลน 
ระบบการจองรถออนไลน ระบบการจองหองประชุมออนไลน และระบบการขอใชบริการตางๆ บน
เครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อยกระดับและสรางสรรคคุณภาพการใหบริการ รวมถึงเพื่อใหผูรับบริการไดรับรูถึง
เอกลักษณหรือความแตกตางของการใหบริการที่จะเปนแรงจูงใจใหเกิดความตองการมาใชบริการอีก  

2. ขยายการใหบริการรวมกับสํานักวิทยบริการ 
3. ขยายเวลาการใหบริการ วันหยุดราชการ 
4. รวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ชุมชน ทองถ่ินในการรวบรวมขอมูลดานตางๆ และแลกเปลี่ยน

เรียนรูกัน 
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โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 4 

 

 

หลักการและเหตุผล 
จากนโยบายการจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เร่ิมเปนครั้งแรกในป 2550 

และจัดตอเนื่องมาโดยตลอด ซ่ึงเปนกลไกสําคัญอยางหนึ่งที่ชวยผลักดันระบบประกันคุณภาพการศึกษาให
เกิดการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง สามารถคนพบแนวทางการปฏิบัติที่ดีภายในองคกรที่สรางคุณคา
จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว และนําไปสูการแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณรวมกัน  
 จากการดําเนินงานที่ผานมา สงผลใหไดรับประโยชนจากผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีและเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเปนอยางมาก ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความตอเนื่อง และเปดโอกาสใหทุกหนวยงานมุง
พัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานมากขึ้น  

ดังนั้น ในป 2553 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงจัด “โครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 4” ขึ้น เพื่อเปนแรงผลักดันใหเกิดการพัฒนาที่มุงสูผลสัมฤทธิ์ที่เห็นผล
อยางเปนรูปธรรม บรรลุตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพื่อเปนกลไกกระตุนใหหนวยงานและบุคลากรเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเนื่อง 

2. เพื่อเปนกลไกนําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อกาวสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ 
3. เพื่อสนับสนุนการนําแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานที่ไดรับรางวัลไปประยุกตใชในการ

ดําเนินงานของแตละหนวยงาน 
4. เพื่อยกยองหนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานจากการประกันคุณภาพ สามารถเปน

แบบอยางแกหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น 
5. เพื่อเปนแนวทางและเตรียมการที่จะนําผลที่ไดไปใชประโยชนในการทบทวนระบบประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัยในอนาคต ซ่ึงเปนสรางมาตรฐานการดําเนินงานที่ดีทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 

 

 

แนวทางการดําเนินงาน 
 การดําเนินงานโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนกลไกที่กระตุนใหหนวยงาน
และบุคลากรเห็นความสําคัญและมีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อนําเสนอกระบวนการ
การใหบริการที่มีคุณภาพ หรือเปนแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงานและบุคลากร มาพิจารณากลั่นกรองเพื่อ
คัดเลือกพิจารณาตัดสินการใหรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมอบรางวัลคุณภาพ
ประกาศนียบัตรและโลเพื่อประกาศเกียรติคุณยกยองในงานวันขอบคุณบุคลากรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ซ่ึง
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สํานักประกันคุณภาพ ไดดําเนินการจัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป ตั้งแตป 2550 

สําหรับป 2553 เปนการจัดครั้งที่ 4 คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ  ไดมีมติเห็นชอบให
กําหนดรางวัลเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ภาพรวมองคประกอบคุณภาพ (หนวยงานคุณภาพ) หนวยงานเทียบเทาคณะ (คณะ/สํานัก/
สถาบัน) จัดทําขอเสนอเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้ 
 1) หนวยงานจัดสง SAR ประจําปการศึกษา 2552 ใหกับสํานักประกันคุณภาพ ตามเวลาที่
กําหนด (ใหใชเลมที่สงใหสํานักประกันคุณภาพได) 
 2) มีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนดครบถวน และหนวยงานไดรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน และมีรายงานผลการประเมินเรียบรอยแลว 
 3) แบบแสดงความจํานงขอรับรางวัล ตามแบบฟอรม ประเภท : ภาพรวมองคประกอบ
คุณภาพ (หนวยงานคุณภาพ) 
 2. รายองคประกอบคุณภาพ หนวยงานเทียบเทาคณะ (คณะ/สํานัก/สถาบัน) จัดทําขอเสนอเพื่อ
ขอรับรางวัล ดังนี้ 
 1) รายงานผลการดําเนินงานเชิงปริมาณสําหรับองคประกอบคุณภาพที่หนวยงานเสนอเพื่อ
ขอรับรางวัล ตามแบบฟอรมประเภท : รายองคประกอบ  
 2) รายงานผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพของแตละองคประกอบ ตามแบบฟอรมประเภท : ราย
องคประกอบ  
 3. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน / แนวปฏิบัติท่ีดี / นวัตกรรมดานตางๆ หนวยงาน/คณะ
บุคคล/บุคคล จัดทําขอเสนอเพื่อขอรับรางวัล ดังนี้ 
 1) หนวยงานเปนผูเสนอขอรับรางวัล ทั้งนี้เสนอไดตั้งแตหนวยงานระดับภาคหรือเทียบเทา
เปนอยางต่ํา หรือบุคคลหรือกลุมบุคคลเปนผูเสนอขอรับรางวัล 
 2) เปนกระบวนการที่มีการพัฒนา สรางสรรค  นําเทคโนโลยีมาปรับใชในกระบวนงาน ดาน
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ หรือกระบวนการดานอื่นๆ ที่แสดงใหเห็นไดวามีการพัฒนา
คุณภาพ สรางสรรควิธีการทํางานใหม  สามารถลดเวลาและขั้นตอนการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
 3) ผลงานที่เปนลักษณะการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน ใชแบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเนินงาน ประเภท : การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน   
 4) ผลงานที่เปนลักษณะแนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมดานตางๆ ใชแบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพ ประเภท : รายองคประกอบคุณภาพ 
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การพิจารณารางวัล 
การพิจารณารางวัล  มีกรอบการพิจารณา 2 สวน จากคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

และคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ มีเกณฑการพิจารณา ดังนี้  
1. เกณฑมาตรฐานการพิจารณากลั่นกรองรางวลัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 4 

           การพิจารณากลั่นกรองเพื่อคัดเลือกผลงาน โดยคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ซ่ึง
พิจารณาจากประเด็นดานกระบวนการและผลลัพธของผลงาน ในครั้งนี้ มีผลงานสงเขารวมทั้งสิ้น 41 
ผลงาน ซ่ึงผลงานแตละเรื่องมีเกณฑคะแนนในการพิจารณากลั่นกรองในแตละประเภท ดังเกณฑตอไปนี้ 

เกณฑ : 
1) รางวัลหนวยงานคุณภาพ พิจารณากลั่นกรองจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ

รายงานการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ ซ่ึงผลการพิจารณาในภาพรวมของแตละ
องคประกอบอยูในระดับ ดี – ดีมาก และมแีนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกองคประกอบอยางตอเนื่อง 

2) รางวัลรายองคประกอบคุณภาพ มีคะแนนรวมเฉลี่ยภาพรวมตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป จึงจะ
ถือวา ผลงานผานเกณฑการพิจารณากลั่นกรอง 

3) รางวัลคุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติทีด่ ีมีคะแนนรวมเฉลี่ยภาพรวมตั้งแต รอยละ 70 
ขึ้นไป  จึงจะถอืวา ผลงานผานเกณฑการพจิารณากลั่นกรอง 

2. เกณฑมาตรฐานการพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังท่ี 4 
การพิจารณาตัดสินรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที่ 4 มีผลงานที่ผานการ

พิจารณากลั่นกรอง จํานวน 17 ผลงาน ซ่ึงไดนําเสนอตอที่ประชุมในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 โดยมีการ
พิจารณา จากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็นดานการนําเสนอ (10 คะแนน) และเนื้อหา (40 คะแนน)  
รวมคะแนนเต็ม 50 คะแนน แบงระดับคะแนนเปน 2 ระดับ ดังนี้ 

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

พรอมโลและใบประกาศเกยีรติคุณ 
- มีระดับคะแนน 31-40 คะแนน  มีผลงานระดับด ีไดรับเงินรางวัล 3,000 บาท  

พรอมโลและใบประกาศเกยีรติคุณ 
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ภาพกิจกรรมโครงการรางวลัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คร้ังที ่4 

 

วันพุธท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  
กิจกรรมนําเสนอผลงาน 17 ผลงาน ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 
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ภาพกิจกรรม (ตอ) 

 

วันศุกรท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553  
พิธีมอบรางวัลคุณภาพ มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ในงานวันขอบคุณบคุลากร บริเวณอาคารสารนิเทศ 50 ป มก. 
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เอกสารวิชาการ 1/2554  สํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ท่ีปรึกษา รศ. ดร.พนิต  เข็มทอง  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
      รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
  รศ.กมลพรรณ  นามวงศพรหม ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 
 คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

คณะบรรณาธิการ นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 
  นางมุกดา  เกตุแกว  ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 นายธเนศ  ดาวรุงโรจน  ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
  นางสาวอรอุมา  แกวมณีโชติ ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
  นางสาวศิริลักษณ  โดดหนู  ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

ออกแบบปก นางสาวเพชรรัตน  โชครุง  ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

พิมพคร้ังที่ 1 มกราคม 2554 จํานวน 1,000 เลม 

พิมพท่ี บริษัท ไบรท แอนด พริ้น จํากัด 

โทร   0 2539 5008  โทรสาร  0 2931 7020 


