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 ส านักประกันคุณภาพได้ด าเนินโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม เข้าใจ

หลักการ แนวคิดของหลักการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ และการสร้างคุณภาพขึ้นในกระบวนการ 

การวางแผนยุทธศาสตร์กับหลักประกันคุณภาพ ประโยชน์ที่จะได้รับ และการน าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา

ระบบงาน และระบุกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ จ านวน 100 คน 

 การด าเนินโครงการครั้งน้ีมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 173 คน โดยเป็นผู้บริหารทุกระดับภายในหน่วยงาน 

ทั้งหมด53 คน คิดเป็นร้อยละ 30.64 นอกน้ันเป็นผู้ปฏิบัติงานจ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 69.36 มี

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมด 29,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.50 จากยอดที่ได้รับอนุมัติ 30,000 

บาท  

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ พิจารณาจากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม

ทั้งหมด 127 คน คิดเป็นร้อยละ 72.57 โดยผลการประเมินภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 4.10 (จากคะแนนเต็ม 5.00) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .39 อยู่ในระดับดี ถ้าพิจารณาแยกตามประเด็นการประเมิน 4 ด้าน มีผลประเมินดังน้ี 

ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .47 ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ

ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .54 ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .57  

ส านักประกันคุณภาพได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงที่ส าคัญ ได้แก่  

  ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในปัจจุบันควรจะดีกว่าน้ี ไม่ใช่เป็นองค์กรเกิดความ

วุ่นวายในการเก็บข้อมูลส าหรับการท ารายงานการประเมินตนเอง องค์กรที่จะเป็นเลิศเหตุใดถึงมีการเก็บ

ข้อมูลที่วุ่นวาย อาจเป็นความผิดพลาดที่จุดใดจุดหน่ึง ควรผลักดันให้ส านักประกันคุณภาพออกแบบระบบ

ประกันคุณภาพที่รองรับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

  

บทสรปุผูบ้รหิาร 
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ที่มาของการด าเนินโครงการ 

การพัฒนาองค์กร โดยการน าการบริหารคุณภาพโดยรวมมาด าเนินการนับเป็นกลยุทธ์ในการบริหาร

ที่องค์กรชั้นน าทั่วโลกต่างให้การยอมรับถึงศักยภาพในการสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ

องค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์กรเพื่อความเป็นเลิศ  การบริหารคุณภาพโดยรวมเป็นการสร้างหลักประกันใน

คุณภาพของผลิตผลและการบริการที่องค์กรจะมอบให้กับผู้รับบริการ  และเป็นวิถีที่องค์กรสมัยใหม่ใช้เป็นกล

ยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงในสภาพแวดล้อม

ที่เปล่ียนแปลง   

การจัดท าหลักสูตร การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพในกระบวนการ นับเป็น

หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการให้ส านักประกันคุณภาพจัดหลักสูตรด้านประกัน

คุณภาพส าหรับผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้ผู้บริหารเข้าถึงหลักการบริหารและประกันคุณภาพ ความรับผิดชอบใน

การประกันคุณภาพ การสร้างคุณภาพขึ้นในกระบวนการ ตลอดจนการประกันคุณภาพกับ Balance Scorecard 
และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบงานภายใน

หน่วยงานของตนเองต่อไป   

 
วัตถุประสงค์การประเมิน 

 1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการ

สร้างคุณภาพในกระบวนการ 

 2. เพื่อน าข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

   

กรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ ตัวบ่งช้ีการประเมิน 

1. ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินโครงการ 

1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนบุคคลเป้าหมาย 

1.2 ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและ

การสร้างคุณภาพในกระบวนการ เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการ 2.1 ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการฯ ดีข้ึนกว่าเดิม ในเรื่องต่อไปนี ้

      2.1.1 หลักการบริหารคุณภาพ 

      2.1.2 การสร้างคุณภาพในกระบวนการ 

      2.1.3 ระบบบริหารคุณภาพกับการวางแผนยุทธศาสตร์ 

2.2 ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดเนื้อหา 

2.3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบโครงการ 

2.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ 

       2.4.1 ความสามารถน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ภายในหน่วยงาน 

       2.4.2 ประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวมเมื่อเทียบกับความคาดหวัง        
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ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ ตัวบ่งช้ีการประเมิน 

3. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการ

ให้บริการ 

3.1 ความเหมาะสมของช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 

3.2 ความเหมาะสมของช่วงเวลาการจัดโครงการฯ (เดือนพฤศจิกายน) 

3.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยาย การแลกเปลี่ยน และการตอบข้อ

ซักถาม 

3.4 ความเหมาะสม/สะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ 

4. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.1 ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โครงการฯ 

4.2 ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ในการต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมตรี 
4.3 ความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการ/อ านวยความสะดวก 

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 5.1 ความเหมาะสมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 

5.2 ความเหมาะสมของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
5.3 ความเหมาะสมของสถานที่จัดโครงการ 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 ค่าเฉล่ีย 0.00-1.50     หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50     หมายถึง     การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

ค่าเฉล่ีย 2.51-3.50     หมายถึง     การด าเนินงานระดับพอใช้ 

ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50     หมายถึง     การด าเนินงานระดับดี 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00     หมายถึง     การด าเนินงานระดับดีมาก  

 
ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการแยกตามเพศ และสังกัด 

เพศ สังกัด 

ชาย หญิง รวม คณะวิชา   ส านัก สถาบัน รวม 

สายวิชาการ สายสนับสนุน 

35 138 173 61 12 61 39 173 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า การจัดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 173 คน เป็นเพศชาย 35 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 20.23 และเพศหญิง 138 คน คิดเป็นร้อยละ 79.77  และเมื่อพิจารณาตามสังกัดของผู้เข้าร่วม 

พบว่า ส่วนใหญ่สังกัดคณะวิชาจ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20 โดยแบ่งเป็น สายวิชาการ (อาจารย์) 

จ านวน 61 คน สายสนับสนุนจ านวน 12 คน นอกน้ันสังกัดส านักจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 35.26 และ

สังกัดสถาบันจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54  

 

 

 

 



รายงานผลการประเมนิโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวม และการสร้างคุณภาพในกระบวนการ 4 

ตารางที่ 2  จ านวนและร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เปรียบเทียบกับผู้แจ้งชื่อผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์

แยกตามหน่วยงาน 

หน่วยงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด จ านวนผู้แจ้งช่ือ

ผ่านระบบ 

ลงทะเบียน online 
เข้าร่วมตามท่ี

แจ้งช่ือไว้ 

เข้าร่วม 

หน้างาน 

รวม 

วิทยาเขตบางเขน 110 35 143 141 

1. รองอธิการบดี 0 1 1 0 

2. ผู้ช่วยอธิการบดี 2 0 2 2 

3. คณะเกษตร 5 1 6 7 

4. คณะประมง 2 0 1 2 

5. คณะวนศาสตร์ 0 1 1 5 

6. คณะวิทยาศาสตร์ 6 2 8 7 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 2 4 2 

8. คณะศึกษาศาสตร์ 7 5 12 11 

9. คณะเศรษฐศาสตร์ 3 2 5 3 

10. คณะสังคมศาสตร์ 1 1 2 1 

11. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 2 0 2 4 

12. คณะอุตสาหกรรมเกษตร 1 1 2 1 

13. คณะมนุษยศาสตร์ 4 1 5 5 

14. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 1 3 3 

15. วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 1 0 1 2 

16. ส านักงานอธิการบดี 18 6 24 23 

17. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 3 3 6 3 

18. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรฯ 5 1 6 6 

19. สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 14 0 14 19 

20. สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 2 1 3 3 

21. สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 3 2 5 3 

22. สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 1 0 1 1 

23. ส านักทะเบียนและประมวลผล 6 2 8 6 

24. ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 2 0 2 2 

25. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 1 2 3 1 

26. ส านักหอสมุด 3 0 3 5 

27. ส านักประกันคุณภาพ 14 0 13 14 
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หน่วยงาน 

จ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด จ านวนผู้แจ้งช่ือ

ผ่านระบบ 

ลงทะเบียน online 
เข้าร่วมตามท่ี

แจ้งช่ือไว้ 

เข้าร่วม 

หน้างาน 

รวม 

วิทยาเขตก าแพงแสน 8 7 15 12 

1. คณะเกษตร ก าแพงแสน 0 1 1 0 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 0 1 1 0 

3. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 0 1 1 0 

4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2 0 2 2 

5. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 0 1 1 0 

6. ส านักงานวิทยาเขต ก าแพงแสน 0 1 1 4 

7. สถาบันวิจัยและพัฒนา ก าแพงแสน 0 2 2 0 

8. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน 0 0 0 0 

9. ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 6 0 6 6 

วิทยาเขตศรีราชา 11 2 13 11 

1. รองอธิการบดี 1 0 1 1 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 3 0 3 3 

3. คณะวิทยาการจัดการ 4 0 4 4 

4. วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ 0 2 2 0 

5. ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 1 0 1 1 

6. ส านักวิทยบริการ ศรีราชา 2 0 2 2 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 0 2 2 0 

1. ส านักงานวิทยาเขต 0 1 1 0 

2. ส านักวิทยบริการ  0 1 1 0 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่ได้แจ้งชื่อมาล่วงหน้า โดยมีผู้ที่เข้าร่วมจริงตามที่

แจ้งชื่อไว้ล่วงหน้า 129 คน จากที่แจ้งชื่อไว้ 164 คน คิดเป็นร้อยละ 78.66 นอกน้ันเป็นผู้ที่มาเข้าร่วมหน้า

งานอีกจ านวน 45 คน ท าให้ยอดรวมของผู้เข้าร่วมทั้งหมดมากกว่าผู้ที่แจ้งชื่อผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ 

กล่าวคือ มีผู้เข้าร่วมจริงทั้งหมด 173 คน คิดเป็นร้อยละ 107.45  
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ส านักประกันคุณภาพประเมินโครงการฯ จากการบันทึกข้อสังเกตของผู้จัดโครงการ และจากความ

คิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 73.41 จากผู้เข้าร่วม

ทั้งหมด 173 คน โดยมีประเด็นที่น ามาพิจารณา 5 ด้าน คือ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนิน

โครงการ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

ผลการประเมินด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินโครงการ พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า

จ านวนเป้าหมายที่ก าหนดไว้  100 คน อย่างไรก็ตาม ผู้ เข้าร่วมส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.58) ไม่ใช่

กลุ่มเป้าหมายที่ระบุไว้ในโครงการ กล่าวคือ เน้ือหารายละเอียดของการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพ

โดยรวมและการสร้างคุณภาพในกระบวนการ จะเน้นไปที่ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่

ต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จในการผลักดัน ด ารงรักษา และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเป็นส าคัญ 

แต่ผู้เข้าร่วมโครงการกลับเป็นผู้ปฏิบัติงาน ดังน้ัน จึงถือว่าไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้มีผู้เข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนบุคคลเป้าหมาย  ส าหรับการประเมินความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง 

การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพในกระบวนการ พิจารณาจากการตอบแบบสอบถามก่อน 

และหลังของผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อ ความเข้าใจในหลักการบริหารคุณภาพ ความเข้าใจในการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ และความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพกับการวางแผนยุทธศาสตร์ พบว่า ทั้ง 3 หัวข้อ

ผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจเพิ่มขึ้นเมื่อได้ฟังวิทยากรบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 83.99 ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

(ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) 

ตารางที่ 5  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ แยก

ตามประเด็นการประเมินรายข้อ 

ประเด็นการประเมิน ระดบัความคดิเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 
x  SD. 

5 4 3 2 1 
ภาพรวม      4.10 .39 
1. ดา้นคุณภาพการให้บริการ      4.09 .48 

1.1 ท่านมีความเข้าใจในหลักการบริหารคุณภาพ ก่อน 1 
(0.80%) 

23 
(18.10%) 

75 
(59.10%) 

25 
(19.60%) 

3 
(2.40%) 

2.95 .71 

หลัง 18 
(14.20%) 

88 
(69.30%) 

21 
(16.50%) 

- - 3.98 .61 

1.2 ท่านมีความเข้าใจในการสรา้งคุณภาพใน

กระบวนการ 

ก่อน 2 
(1.60%) 

28 
(22.00%) 

67 
(52.80%) 

25 
(19.70%) 

5 
(3.90%) 

2.98 .80 

หลัง 21 
(16.50%) 

83 
(65.40%) 

22 
(17.30%) 

1 
(0.80%) 

- 3.98 .61 

1.3 ท่านมีความเข้าใจระบบบรหิารคุณภาพกับ

การวางแผนยุทธศาสตร ์

ก่อน 2 
(1.60%) 

25 
(19.70%) 

69 
(54.30%) 

27 
(21.30%) 

4 
(3.10%) 

2.95 .77 

หลัง 18 
(14.20%) 

78 
(61.40%) 

28 
(22.00%) 

3 
(2.40%) 

- 3.87 .67 

ผลการประเมินโครงการ 
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ประเด็นการประเมิน ระดบัความคดิเห็น (จ านวน/ร้อยละ) 
x  SD. 

5 4 3 2 1 
1.4 ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดเนื้อหา 62 

(48.80%) 
60 

(47.20%) 
4 

(3.20%) 
1 

(0.80%) 
- 4.44 .60 

1.5 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบโครงการ  

(ชัดเจน-เข้าใจง่าย) 
47 

(37.00%) 
64 

(50.40%) 
16 

(12.60%) 
- - 4.24 .66 

1.6 ความเป็นประโยชน์ของหัวข้อการสัมมนาเมื่อเทียบ

กับที่คาดหวัง 
32 

(25.20%) 
77 

(60.60%) 
17 

(13.40%) 
1 

(0.80%) 
- 4.10 .64 

1.7 ความสามารถในการน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

ในหน่วยงาน 
27 

(21.30%) 
74 

(58.30%) 
24 

(18.80%) 
2 

(1.60%) 
- 3.99 .68 

2. ดา้นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ      4.12 .54 

2.1 ความเหมาะสมของช่องทางการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ 
24 

(18.90%) 
73 

(57.50%) 
26 

(20.50%) 
3 

(24.30%) 
1 

(0.80%) 
3.91 .75 

2.2 ความเหมาะสมของชว่งเวลาการจัดโครงการฯ (เดือน

พฤศจิกายน) 
38 

(29.90%) 
77 

(60.60%) 
11 

(8.70%) 
1 

(0.80%) 
- 4.20 .62 

2.3 ความเหมาะสมของระยะเวลาการบรรยาย การ

แลกเปลี่ยน และการตอบข้อซักถาม 
31 

(24.40%) 
72 

(56.70%) 
20 

(15.70%) 
4 

(3.20%) 
- 4.02 .73 

2.4 ความเหมาะสม / สะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วม

ผ่านระบบออนไลน ์
54 

(42.50%) 
64 

(50.40%) 
9 

(7.10%) 
- - 4.35 .61 

3. ดา้นเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการ      4.22 .53 

3.1 เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ ได้เป็น

อย่างดี 
26 

(20.50%) 
76 

(59.80%) 
20 

(15.70%) 
2 

(1.60%) 
- 4.02 .66 

3.2 เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก/ให้ความชว่ยเหลือใน

การลงทะเบียนออนไลน ์
33 

(26.00%) 
72 

(56.70%) 
16 

(12.60%) 
1 

(0.80%) 
1 

(0.80%) 
4.10 .70 

3.3 เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรบัด้วยอัธยาศัยไมตร ี 60 
(47.20%) 

63 
(49.60%) 

4 
(3.20%) 

- - 4.44 .56 

3.4 เจ้าหน้าที่ให้บริการ/อ านวยความสะดวกตลอดการ

เข้าร่วมโครงการฯ  
52 

(41.00%) 
68 

(53.50%) 
7 

(5.50%) 
- - 4.35 .58 

4. ดา้นสิ่งอ านวยความสะดวก      4.00 .57 

4.1 ความเหมาะสมของสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 26 
(20.50%) 

69 
(54.30%) 

24 
(18.90%) 

7 
(5.50%) 

1 
(0.80%) 

3.88 .82 

4.2 ความเหมาะสมของอาหารว่าง / อาหารกลางวัน 29 
(22.80%) 

81 
(63.80%) 

15 
(11.80%) 

1 
(0.80%) 

1 
(0.80%) 

4.07 .67 

4.3 ความเหมาะสมของสถานทีจ่ัดโครงการในภาพรวม 31 
(24.40%) 

74 
(58.30%) 

20 
(15.70%) 

2 
(1.60%) 

- 4.06 .68 
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จากตารางที่ 5 พบว่า การจัดโครงการฯ มีผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดี มี

ค่าเฉลี่ย 4.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .39 และเมื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์รายด้าน พบว่า ทุกด้านมี

ผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดถึงน้อยที่สุดเรียงล าดับดังน้ี  ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมี

ค่าเฉลี่ย 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .53 ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.12 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .54 ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .48 และด้าน

สิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .57 

หากพิจารณาตามรายละเอียดหัวข้อการประเมินฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ

ดีทุกหัวข้อ โดยหัวข้อความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอดเน้ือหา และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วย

อัธยาศัยไมตรี เป็น 2 หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.44 เท่ากัน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .60 และ .56 

ตามล าดับ ส่วนหัวข้อความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพกับการวางแผนยุทธศาสตร์ และความเหมาะสมของสื่อ 

โสตทัศนูปกรณ์ เป็น 2 หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.87 และ 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .67 และ .82 

ตามล าดับ 

นอกจากน้ีผู้เข้าร่วมโครงการมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งหัวข้อที่ต้องการให้จัดกิจกรรม

เพิ่มเติม ดังน้ี 
 

ด้านคุณภาพการให้บริการ 

1. เห็นด้วยกับวิทยากรในหลายๆ เรื่องที่บรรยาย โดยเฉพาะการประกันคุณภาพจะน าความรู้น้ีไปใช้

กับการประกันคุณภาพ มก. อย่างเป็นระบบได้อย่างไร ควรกลับมามองระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

ว่า วัตถุประสงค์หรือหัวใจของการประกันคุณภาพ คือ เราต้องการอะไร ท าประกันคุณภาพเพื่ออะไร ขอให้งาน

ประกันเน้นจุดน้ีกับผู้บริหารหน่วยงาน ไม่ใช่เน้นแค่คะแนนที่หน่วยงานจะได้ การเสนอแนวปฏิบัติหรือการ

ท างานอะไรที่ไม่ท าให้ผู้บริหารได้คะแนนจะไม่ได้รับความสนใจ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

เพื่อให้เกิดคุณภาพในการท างานอย่างชัดเจน 
2. หัวข้อที่ก าหนดใน Power Point บางหัวข้อควรสื่อให้ตรงกับระบบประกันคุณภาพของ มก. เพื่อ

ความชัดเจนและเพื่อความเข้าใจร่วมกันที่ดี เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
3. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อการบริหาร ควรถ่ายทอดให้บุคลากรทุกคนเข้าใจให้ตรงงาน และควรมีการ

บรรยายแบบน้ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ให้นโยบายที่ตรงกันและสอดคล้องกัน 
 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ควรหากลยุทธ์ที่ผลักดันให้ผู้น าองค์กรให้ด าเนินการเรื่อง TQM อย่างจริงจังในมก. ให้เป็น unity 
เพราะปัจจุบันยังรวมกันไม่ได้ ยังท าแยกกันอยู่ 

2. ผู้บริหารควรเข้าร่วมสัมมนาให้มากยิ่งขึ้น เพราะกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหาร แต่ถ้าไม่ใช่ แล้วจะ

กระตุ้นอย่างไรต่อไปกับกลุ่มผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วม/รับรู ้
3. ควรจัดอบรมโดยเน้นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย /คณะ/หน่วยงานสนับสนุน ให้เข้าอบรม

ความรู้ด้านประกันคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจตรงกันว่า “การประกันคุณภาพ” คือความ

รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 
4. เน้ือหาเยอะแต่เวลาน้อยเกินไป ควรจัดบรรยายเรื่องน้ี ครั้งที่ 2 และควรจัดอบรมด้านประกัน

คุณภาพในวิทยาเขตอ่ืนๆ ด้วย เพราะยังมีบุคลกรที่ต้องการเข้าร่วมแต่ติดเรื่องการเดินทางท าให้เสียโอกาส 
5. ข่าวสารเวียนถึงคณะในวิทยาเขตศรีราชาช้ากว่าที่อื่น ท าให้การลงทะเบียนช้าไปด้วย 
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6. การประชาสัมพันธ์โครงการที่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ มักเกิดปัญหาว่าผู้ลงทะเบียนเต็มเมื่อ

เอกสารไปถึงวิทยาเขตอ่ืนๆ เนื่องจากการเดินเอกสารล่าช้า จึงท าให้หน่วยงานในวิทยาเขตถูกลิดรอนสิทธิโดย

ปริยาย ต้องการให้แก้ไขการแจ้งข้อมูลประชาสัมพันธ์ระหว่างวิทยาเขตให้เร็วขึ้นและเท่าเทียมกัน เพราะเกิด

เหตุการณ์ที่บุคลากรที่บางเขนลงทะเบียนก่อนจนเต็มในหลายๆ โครงการแล้ว โดยเฉพาะของงานประกัน

คุณภาพ 
7. เป็นการสัมมนาที่มีประโยชน์ มีผู้สนใจเข้าร่วมมาก ควรจัดในหัวข้ออื่นๆ อีก และควรจัดโครงการ

สัมมนาในลักษณะนี้บ่อยๆ และต่อเน่ือง 
8. ควรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยก าหนดให้น า “กระบวนการ” ที่ผู้ปฏิบัติงานท าอยู่เข้ามาฝึก

ปฏิบัติการ เพื่อน าไปใช้ได้จริง 
 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
1. ห้องประชุมเล็กเกินไป ไม่เหมาะสมกับจ านวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ควรจัดให้มีความ

เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดี 
2. ควรเปลี่ยนอาหารว่างเป็นประเภทอื่นบ้างและควรมีป้ายติดอาหารด้วยเพราะบางคนไม่สามารถ

ทานอาหารบางประเภทหรือเน้ือสัตว์บางชนิด 
3. ห้องประชุมแอร์หนาวมากและระหว่างการน าเสนอมีสัญญาณแทรกจากห้องประชุมอื่นท าให้การ

น าเสนอติดขัด 
 

ด้านอื่นๆ 

บุคลากรในมหาวิทยาลัยล้วนต้องเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย แต่ในวันน้ีสิ่งที่

มหาวิทยาลัยได้มองเป้าแต่ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย ประกันคุณภาพให้กับลูกค้า โดยไม่ได้ประกันคุณภาพ

ให้กับบุคลากรเท่าที่ควร โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัย ถูกตัดสิทธิ

หลายอย่าง ลูกจ้างชั่วคราวเงินเดือนไม่ขึ้น เมื่อขาดแรงจูงใจในการท างานแล้ว มหาวิทยาลัยเน้นมองที่ลูกค้า

โดยต้องอาศัยบุคลากรเหล่าน้ีขับเคล่ือนจะมีทิศทางไปได้อย่างไร 
 

หัวข้อที่ต้องการให้มีการจัดโครงการสัมมนา/ฝึกอบรม/บรรยาย เพ่ิมเติม 

1. การน าระบบ CHE มาใช้ในการประกันคุณภาพ   
2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแปลงสู่แผนปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  
3. ชี้แจงคู่มือตัวบ่งชี้ใหม่ และสร้างความเข้าใจกับเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ

มหาวิทยาลัยสู่หน่วยงานภายใน มก. 
4. เทคนิคการจัดท าข้อมูล เอกสารให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพอย่างมีคุณภาพ 
5. การให้ความส าคัญของภาระงานกับ QA   
6. QA กับผลกระทบของทุกๆ คน (ตามหน้าที่)  
7. PMQA การบริหารจัดการคุณภาพภาครัฐ 
8. มหาวิทยาลัยกับการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร 
9. วัฒนธรรมองค์กรคุณภาพ 
10. การวัดสมรรถนะของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 
11. การบริหารความเสี่ยง 
12. อบรมผู้ประเมิน (ใหม)่ ตามหลักสูตรของ สกอ. 
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จากการสังเกตและด าเนินการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ ของผู้จัดโครงการฯ ตั้งแต่การเตรียมงาน การด าเนินงาน และการสรุปผลการ

ด าเนินงาน สรุปได้ดังน้ี 

 การเตรียมงาน 

  ในขั้นตอนการเตรียมงานโครงการฯ น้ัน ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องของเวลาของวิทยากรไม่ตรงกับ

ช่วงเวลาที่ผู้จัดโครงการต้องการด าเนินการ ท าให้ต้องขยับช่วงเวลาในการจัดโครงการจากเดือนตุลาคมเป็น

เดือนพฤศจิกายน รวมทั้งมีผู้สนใจต้องการเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งน้ีเป็นจ านวนมาก ซึ่งห้องประชุมมีขนาด

เล็กไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้  ท าให้มีความจ าเป็นต้องเสริมเก้าอี้เพื่อให้

เพียงพอกับผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย 

 ปัญหาจากการด าเนินงาน 

  จากการด าเนินโครงการฯ ในครั้งน้ีปัญหาที่พบจะเป็นจ านวนผู้ลงทะเบียนออนไลน์ส่วนหน่ึง

ลงทะเบียนแต่ไม่เข้าร่วมโครงการท าให้ผู้สนใจเข้าร่วมท่านอื่นเสียสิทธิในการเข้าร่วมโครงการและผู้

ลงทะเบียนออนไลน์ส่วนใหญ่ ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของโครงการน้ีซึ่งเน้นให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่

ผู้บริหารหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการที่เข้ามาลงทะเบียนหน้างานอีกเป็นจ านวน

มาก ท าให้ต้องมีการจัดเตรียมเก้าอ้ีเสริม อาหารว่างและอาหารกลางวันส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการ  

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

  ปัญหาที่เกิดจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้  ส าหรับระบบ

ลงทะเบียนออนไลน์ควรมีช่องระบุต าแหน่งบริหารเพื่อเป็นการคัดกรองผู้เข้าร่วมด้วย 

 

 

 

 

  

การสะท้อนผลการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก 
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รายละเอียดโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวม 
และการสร้างคุณภาพในกระบวนการ 

(Total Quality Management and Quality built-in Process) 
 

1. ลักษณะโครงการ การอบรม/สัมมนา 

   

2. การตอบสนองกลยุทธ ์

ส านักประกันคุณภาพ 
กลยุทธ์ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพ 
   

3. หลักการและเหตุผล ปัจจุบัน “การบริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM)” คือ 

กลยุทธ์ในการบริหารที่องค์กรชั้นน าทั่วโลกต่างให้การยอมรับถึงศักยภาพในการสร้าง

และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร รวมทั้งการพัฒนาองค์กรเพื่อความ

เป็นเลิศ  การบริหารคุณภาพโดยรวมเป็นการสร้างหลักประกันในคุณภาพของผลิตผล

และการบริการที่องค์กรจะมอบให้กับผู้รับบริการ  และเป็นวิถีที่องค์กรสมัยใหม่ใช้เป็นกล

ยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างย่ังยืน ตลอดจนสามารถด ารงอยู่ได้อย่าง

มั่นคงในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  หลักการที่ส าคัญประการหนึ่งในการบริหาร

คุณภาพโดยรวมก็คือ คุณภาพต้องสร้างขึ้นในกระบวนการ(Quality built-in process)  
ระบบประกันคุณภาพของท่านมีคุณภาพเพียงใด เป็นสิ่งที่ด าเนินการเป็นประจ า หรือเป็น

เพียงผักชีโรยหน้า ดูที่คะแนน หรือดูที่ความรู้สึก  (ความพึงพอใจ) ของคนในองค์กร 
คะแนนความส าเร็จในระบบประกันคุณภาพของท่านขึ้นอยู่กับการขับเคลื่อนและทุ่มเท

ของผู้บริหาร หรือข้ึนอยู่กับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลท า SAR  ที่รู้เร่ืองประกันคุณภาพ 
การจัดท าหลักสูตร การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพใน

กระบวนการ นับเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการให้
ส านักประกันคุณภาพจัดหลักสูตรด้านประกันคุณภาพส าหรับผู้บริหาร ซึ่งจะท าให้

ผู้บริหารเข้าถึงหลักการบริหารและประกันคุณภาพ ความรับผิดชอบในการประกัน

คุณภาพ การสร้างคุณภาพขึ้นในกระบวนการ ตลอดจนการประกันคุณภาพกับ Balance 
Scorecard และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้กับ
การพัฒนาระบบงานภายในหน่วยงานของตนเองต่อไป 

   

4. วัตถุประสงค์โครงการ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวคิดของหลักการบริหารคุณภาพ การประกัน

คุณภาพ และการสร้างคุณภาพข้ึนในกระบวนการ 
2. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการวางแผนยุทธศาสตร์กับหลักประกันคุณภาพ 

   

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ส านักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   

6. วัน เวลา สถานที ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร  

ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี  
   

7. วิธีการด าเนินงาน เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

ภาคผนวกที่ 1 
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8. วิทยากร รศ.พิภพ    ลลิตาภรณ์   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                               คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

9. หัวข้อการบรรยาย 
 

1. หลักการบริหารและประกันคุณภาพทีผู่้บริหารต้องรู้  
2. การประกันคุณภาพคือความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง 
3. คุณภาพต้องสร้างขึ้นในกระบวนการ (Quality-built-in process) 
4. การประกันคุณภาพกับ Balance Scorecard 
5. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
6. ระบบประกันคุณภาพ มก. “ ก้าวหน้าหรือหลงทาง”  ใครต้องรับผิดชอบ 
 

10. ก าหนดการ 08.30 - 09.00 น. 
 
09.00 - 09.15 น. 
 
 
 
09.15 - 11.45 น.

  
 
  
 
11.45 - 12.00 น. 
หมายเหตุ  
10.30 - 10.45 น. 

ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 

50 ปี  
กล่าวเปิดโครงการสัมมนา 
โดย  รศ.พนติ  เข็มทอง  
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 

บรรยาย เร่ือง การบริหารคุณภาพโดยรวม (TQM) กับการสร้าง
คุณภาพในกระบวนการ (Quality built in Process) 
โดย  รศ.พิภพ   ลลิตาภรณ์    
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนา 
 
พักรับประทานอาหารว่าง 

   

11. บุคคลเป้าหมาย ผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ต้องรับผิดชอบต่อความส าเร็จในการ

ผลักดัน ด ารงรักษา และยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศกึษา ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 100 คน 
   

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 

1.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการพื้นฐานในการบริหารคุณภาพ 

การประกันคุณภาพ และการสร้างคุณภาพข้ึนในกระบวนการ 
2.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการการวางแผนยุทธศาสตร์กับ

หลักประกันคุณภาพ 
3.  ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาระบบงาน

ภายในหน่วยงานของตนเอง 
 

13. การติดตามประเมินผล  
/ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1.   มผีู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนบุคคลเป้าหมาย 
2.   ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ เร่ือง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการ

สร้างคุณภาพในกระบวนการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

14. ความเสี่ยง ผู้บริหารเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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15. การบริหารความเสีย่ง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญของหลักสูตร 

16. งบประมาณ ใช้เงินรายได้ส่วนกลางส านักประกันคุณภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554  
เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
1. ค่าวิทยากร (600 บาท x 3 ชั่วโมง)                               1,800 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม (30 บาท   100 คน)       3,000 บาท 

3. ค่าเอกสารประกอบโครงการ                                            7,000 บาท                
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ                                                   3,200 บาท   
                              รวมทั้งสิ้น                          15,000 บาท     
  
หมายเหตุ   ขอถัวเฉลี่ยค่าใช้จ่ายทุกรายการ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

ล าดับ ชื่อ -  นามสกุล     ต าแหน่ง 

วิทยาเขตบางเขน 
ผู้บริหาร 

1  รศ.ดร.พนิต เข็มทอง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
2  รศ.ชัยวัฒน์ ชัยกุล รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 
3 รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
4  รศ.จงกล  แก่นเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

คณะเกษตร 

5  นางสาวเพชรดา  เจริญมิตร  อาจารย์ 

6  ดร.อนงค์นุช  สาสนรักกิจ  อาจารย์ 

7  ผศ.ทิพวรรณ  ดวงปัญญา  อาจารย์ 

8  นางพีรานุช  เลิศวัฒนารักษ์  อาจารย์ 

9  ดร.เสถียร  แสงแถวทิม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
คณะประมง 

10  นางสาวระพร  สุขสมยา  พนักงานพิมพ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

11  ผศ.ศิริกร  จันทร์นวล หัวหน้าภาควชิาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 

12  ผศ.ดร.ธีราพร  อนันตะเศรษฐกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 
13 รศ.ดร.มิ่งขวัญ  มิ่งเมือง  อาจารย์ 

14  นางสาวกัญจน์นรี  ช่วงฉ่ า  อาจารย์ 

15 รศ.บุญเกื้อ  วัชรเสถียร หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา 
16  ดร.อ าไพ  ทองธีรภาพ หัวหน้าภาควิชาสถิติ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

17  รศ.ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์ คณบดี 
18  ผศ.นงลักษณ์  งามเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ 

19  ผศ.วรพิมพ์  ถิระวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาฯ 
20 ผศ.ดร.สุดารัตน์  สารสว่าง หัวหน้าภาควิชา 

ภาคผนวกที่ 2 
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21 รศ.ดร.วิกร  ตัณฑวุฑโฒ  อาจารย์ 

22 ผศ.อัญชัน  เกียรติบุตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
23  รศ.สุวิช  บุตรสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายพัฒนากายภาพ 
24  นายสูติเทพ  ศิริพิพัฒนกุล  อาจารย์ 

25 ดร.พิกุล เอกวรากูร รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ 
คณะเศรษฐศาสตร์ 

26  นางสาวขนิษฐา  พงษ์สุชาติ  นักวิชาการศึกษา 

27  นางสาววนิดา  กมลจินดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

28  รศ.นงนุช  อังยุรีกุล  อาจารย์ 
คณะสังคมศาสตร์ 

29  นางสาวรุ่งนภา  อดิศรมงคล  อาจารย์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

30  รศ.ดร.ปฐมาพร  เอมะวิศิษฎ์  อาจารย์ 

31  ผศ.ดร.ธีระศักดิ์  พราพงษ์  อาจารย์ 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

32  รศ.ดร.สิรี  ชัยเสร ี คณบดี 
คณะมนุษยศาสตร์ 

33  รศ.ดร.วิไลศักดิ์  กิ่งค า คณบดี 
34  รศ.ดร.วิภาวรรณ  อยู่เย็น รองคณบดี 
35  นางสาวฐิติรัตน์  สุพลธวณิชย์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

36  ผศ.ดร.ประเวศ  อินทองปาน หัวหน้าภาควิชา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

37  ดร.สุภาพร แก้วกอ  เล่ียวไพโรจน์  อาจารย์ 

38  ดร.ธนภณ  พันธเสน  อาจารย์ 
วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม 

39  นางสาวกอบกาญจน์  เผือกชอุ่ม  นักวิชาการศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี 

40 รศ.ดร.วรรณดา  สุจริต  ข้าราชการบ านาญ 

41  นางสาวสุชีพ  จันทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

42  นางสาวเนตรทราย  ยอดพรหม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

43  นางสาวรัชฎา  ชื่นเสียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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44  นางกิตญา  ศรีทองค า  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

45  นางปิยฉัตร  ช่างเหล็ก  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

46  นางสาวพฎา  พุทธสมัย  นักเอกสารสนเทศ 

47  นางสาวปัทมา  คงศักดิ์ไพบูลย์  นักจดหมายเหตุ 

48  นางนงนภัส  ขันทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

49  นางเกศินี  คุณค้ าชู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

50  นางจิรนันท์  บ ารุงธรรม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

51  นางสาวนิศานาถ  พิภพลาภอนันต์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

52  นางสาวพันธรียา  บรรจงชีพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

53  นางประไพพิศ  ลลิตาภรณ์  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

54  นางนกภาวัลย์  ชูทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

55  นางรัตมา  ใช้ไหวพริบ  นักวิเทศสัมพันธ์ 

56  นางสาวผณิตา  วิบูรณวงศ์  นักวิชาการศึกษา 

57  นางเสาวรส  บุญมุสิก  พยาบาลวิชาชีพ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

58  นางพัชรี  ตั้งตระกูล  นักวิจัย 

59  นางสาววีรนุช  กิระวงศ์สกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

60  นางสาวเยาวดี  คุปตะพันธ์  นักวิจัย 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

61  ดร.วรรณสิริ  วรรณรัตน์  นักวิจัย 

62  นางสาววิลาสินี  กวีกิจธรรมกุล  นักวิจัย 

63  นางสุนทรา  อุชุภาพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

64  นายธนกิจ  เฮียงโฮม  หัวหน้าส านักงาน 

65  นางวารุณี   ธนะแพสย์  นักวิจัย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

66  นางสาวพนิดา  โพธิ์สิริกุลวงศ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

67  นางสาวหทัยชนก  บุญธรรมโชติ  ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหาร 

68  นางสาวสมพร  มณีประสพสุข  นักวิจัย 

69  ดร.นันทนา  ชื่นอ่ิม  นักวิจัย 

70  นางเพชรา  เปสลาพันธ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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71  ดร.นุษรา  สินบัวทอง  นักวิทยาศาสตร์ 

72  นางสาวสมร  ติเยาว์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

73  นางศิริวรรณ  บุรีค า  นักวิจัย 

74  นางสาวสุดา  ภู่ระหงษ์  นักวิชาการพัสดุ 

75  นางสาวรมณีย์  เจริญทรัพย ์  นักวิจัย 

76  ดร.ศาลักษณ์  พรรณศิริ  นักวิจัย 

77  นางสาวณัฐชพร  ทองดอนแช่ม  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

78  นางสาวกฤตยา  เพชรผึ้ง  นักวิจัย 

79  นายชัยชนะ  กาญจนอักษร  นักวิชาการพัสดุ 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 

80  นางสาวสิวินีย์  ศรีวิไล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

81  นางสาวสุวรรณา  เสือฟัก  หัวหน้าส านักงาน 
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 

82  นางพูนทรัพย์  บุญร าพรรณ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

83  นางสาวพินิจ  กรินท์ธัญญกิจ  นักวิชาการเกษตร 

84  นายสกล  ฉายศรี  นักวิจัย 
สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ 

85  นางสาวจริยา  สุพรรณ  นักวิจัย 
ส านักทะเบียนและประมวลผล 

86  นางนวพร  ค าชูสังข์  นักวิชาการศึกษา 

87  นางปานจิต  บูรณสมภพ  นักวิชาการศึกษา 

88  นางจิรพรรณ  เรืองฤทธิ์  นักวิชาการศึกษา 

89  นางทิพย์วัลย์  เหล่าวงศ์โคตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

90  นางจินตนา  สและน้อย  อาจารย์ 

91  นางสาววงเดือน  รุพันธ์  นักวิชาการศึกษา 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 

92  นางสาวนฤมล  ศักดิ์อุดมวัฒโน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

93  นางชิดชนก  สายชุ่มอินทร์  หัวหน้าส านักงาน 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

94  นางสาวยุพวัลย์  ทองใบอ่อน  นักวิชาการเกษตร 
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ล าดับ ชื่อ -  นามสกุล     ต าแหน่ง 
ส านักหอสมุด 

95  นางนภา  เชี่ยวชูวงศ์  บรรณารักษ์ 

96  นางกาญจนา  วสุสิริกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

97  นางสาวธนาภรณ์  ฉิมแพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

98  นางสาวมัสยา  ฐาปนพันธ์นิติกุล  บรรณารักษ์ 
ส านักประกันคุณภาพ 

99 นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ ผู้อ านวยการ 
100 นางมุกดา เกตุแก้ว นักวิชาการศึกษา 
101 นางกัลยาณี รัตนวราหะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
102 นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี นักวิชาการศึกษา 
103 นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
104 นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ นักวิชาการศึกษา 
105 นางสาวศิริลักษณ์ โดดหนู นักวิชาการศึกษา 
106 นางสาววลัยพรรณ วัดแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
107 นางสาววาสิฏฐี ไวตี นักวิชาการศึกษา 
108 นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ นักวิชาการศึกษา 
109 นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา 
110 นางสาวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง นักวิชาการศึกษา 
111 นางสาววิชุตา บุญเกต ุ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

วิทยาเขตก าแพงแสน 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

112  นางวรรณวิมล  ศรีประเสริฐศักดิ์  หัวหน้าส านักงาน 

113 รศ.จิตราภรณ์  ธวัชพันธุ์  อาจารย์ 
ส านักหอสมุด ก าแพงแสน 

114  นางสาวพูนพัชรี  ประสพเนตร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

115  นางศิรินันท์  ทรัพย์พลับ  เลขานุการส านักงาน 

116  นางสาวนวลวรรณ  ชั้นไพศาลศืลป์  บรรณารักษ์ 

117  นางอัมพร  รัตนภักดิ์  เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ 
118  นางสาวสุมลฑา  สังใจสม  บุคลากร 
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ล าดับ ชื่อ -  นามสกุล     ต าแหน่ง 

วิทยาเขตศรรีาชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

119  นางยุพิน  เสมอวงศ์  นักวิชาการศึกษา 

120  นางสาวจตุพร  เหรียญเจริญ  เจ้าหน้าที่บุคคล 

121  นางสาวอัญชลี ชื่นฤทธิ์  อาจารย์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

122  นายสมบูรณ์  สาระพัด  อาจารย์ 

123  ดร.จุมพฏ  บริราช  อาจารย์ 

124  ดร.ศุภาภาส  ค าโตนด รองคณบดี 
125  นายเติมศักดิ์  สุขวิบูลย์ รองคณบดี 

ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 

126  นางพิมพ์จันทร์  นุ่มหอม หัวหน้าส านักงานวิทยาเขต 
ส านักวิทยบริการ ศรีราชา 

127  นางสาวพัชรินทร์  รอดชูแสง  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

128  นางสาวสุพิศ  บายคายคม  บรรณารักษ์ 
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ลงทะเบียนหนา้งาน 
 

ล าดบั ช่ือ -  นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
1 นางสาววารีภรณ ์  ปรักเจริญ นักวิชาการเกษตร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

2 นางทองเมี้ยน ศรีนอก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 

3 นายสมชาย ธนสินชัยกุล ผู้อ านวยการ สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์ฯ 

4 รศ.ดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ อาจารย ์ คณะเกษตร 

5 รศ.อธิเกียรต ิ ทองเพิ่ม คณบด ี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร ์

6 รศ.พิณทิพย์ กรรณสูตร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร ์

7 ดร.จิตรา พึ่งพานิช ผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ ฉกส. 

8 นางอรุณศร ี นิภานันท ์ นักวิชาการศึกษา ส านักงานวิทยาเขต ฉกส. 

9 นางสาวทัศน ี กลิ่นหวล รอง ผอ. ศูนย์วิจัยปา่ไม้ คณะวนศาสตร ์

10 นายดนัย ยิ้มหงษ ์ หัวหน้างานอาคาร สถานที ่ ส านักงานวิทยาเขตก าแพงแสน 

11 ดร.เมธินี วงศ์วานิช   รัมภกาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต คณะศึกษาศาสตร ์

12 นายโรจน์รว ี ภิรมย ์ นักวิจัย สถาบันฯ นิเวศเกษตร 

13 นางสาวโสภณา คุณุทัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป วิทยาลัยพาณิชยนาวี นานาชาต ิ

14 ดร.สุรพล ภัทราคร คณบด ี คณะวิทยาศาสตร ์

15 นางสาวกิติมา โพธิส์ุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

16 นายสหสั ภัทรฐิตินันท ์ รองผู้อ านวยการ ส านักทะเบียนและประมวลผล 

17 ผศ.วัชราภรณ ์ อาจหาญ รองหัวหน้าภาควชิาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร ์

18 รศ.ดร.พรทิพย์ ไชยโส คณบด ี คณะศึกษาศาสตร ์

19 ผศ.ณรงค ์   กู้เจริญประสิทธิ ์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะเศรษฐศาสตร ์

20 นางสชุีรา จรรยามั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

21 นางสาวอาภากร  จิวเจรญิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

22 นางผ่องศร ี จิตตนูนท ์ นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 
23 นายปิยะพงษ ์ ไสยโสภณ อาจารย ์ คณะศึกษาศาสตร ์

24 นายณัฐพงศ ์ สุโกมล รองผู้อ านวยการ ส านักทะเบียนและประมวลผล 

25 นางสาววัชราวรรณ   ปั้นหุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 

26 นางอุษา เนียรสะอาด นักวิชาการเงินและบัญช ี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 
27 นางวรรณด ี สุทธินรากร นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อาหาร 
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ล าดบั ช่ือ -  นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 
28 ผศ.สุวรรณา ประณีตวตกุล รองหัวหน้าภาควชิา ศศ.เกษตร คณะเศรษฐศาสตร ์

29 นางสาวเรวด ี ภูอุดม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

30 นางสาวโสภา วิศิษฎ์ศักดิ ์ หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีทางอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

31 นางพรทิพย์ เล็กพิทยา รองหัวหน้าภาควชิา วศ.วสัด ุ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

32 นางสาวอังคณา สินช ู นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

33 ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญ ู อาจารย ์ คณะศึกษาศาสตร ์

34 นางวิภารัตน์  พิทักษ์ด่านธรรม นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทาง

การเกษตร 
35 นายศิริศักด์ิ เชิดเกียรติพล อาจารย ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์กพส. 

36 รศ.ดร.ศิริพรรณ ตันตาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตร กพส. 

37 นางสาวสายชล เต็มพร้อม เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป วิทยาลัยพาณิชยนาวี นานาชาต ิ

38 ดร.พีรพงษ ์ แสงวนางค์กูล นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กพส. 

39 นางมณฑา วงศ์มณีโรจน ์ รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาฯ กพส. 

40 นางสาวลลิา วุฒิวาณิชยกุล หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและ

การสอน 
กองบริการศึกษา 

41 นางสาวผสุดี แซ่ลิ้ม อาจารย ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

42 นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ อาจารย ์ คณะสังคมศาสตร ์

43 ผศ.กรกฏา นักค้ิม อาจารย ์ คณะศึกษาศาสตร ์

44 นางสาวนรีนุช ภาชนะทิพย์ ผู้อ านวยการกอง กองบริการศึกษา 

45 นายจรญูศักด์ิ สวนสวรรค ์ นักวิชาการศึกษา กองบริการศึกษา 
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เอกสารประกอบโครงการ 

 

TQM

              
        1

 

1
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                                   Stakeholders  
3

 

ORGANIZATIONAL STAKEHOLDERS

© Prentice Hall, 2002
4

 

           
             
         
               
         
        
          
         

The Eight Dimensions of Quality

• Performance
• Reliability
• Features
• Perceived Quality
• Durability
• Conformance
• Aesthetics
• Serviceability

David Garvin, 1987

5

 

DEFINITION OF QUALITY ASSURANCE

Systematic Activity ( Key Input, Key Process for good Quality Output
) which will attract stakeholders (External organization executives,
students, advisors, personnel, alumni, committee, doctors, nurses … ) 
use the services of 
 Faculties …………..……… Teaching-Learning Organizations 
 Research Institutes …… Research Organizations 
 Offices?? ……………… Management and Supporting

Organizations  
Service Centers ………… Academic Service Organizations
With confidence and use that(those) service(s) (QualityOutput )  
satisfactorily and continually. 6
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Total Quality Management

•                                                     
                                                          
                                                      
                                                        
                                                              
                            

7

 

1.                                     
(Customer  focus   Organization)

2.                (Leader ship)
3.                         

(Involvement of people)
4.                  

(Process approach)
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5.                  
(System approach to  management)

6.                          
(Continuous improvement)

7.                                   
(Factual approach to decision making)

8.                                             
(Mutually beneficial supplier relationship)

              8                        (    
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Quality built-in Process
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A Process is...

The combination of:

• Methods

• Materials

• Machines

• People

• Environment

• Measurement

Used together to perform a service, produce a product , or to 

complete some other task. A process has measurable inputs 

and outputs.
15
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                    Quality of Planning)
                    Quality of Design 
                          Quality of Production)
                              Quality of After sale 

Service)
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                (Quality Planning)

                 (Quality Control)

                  (Quality Improvement)
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เป นการ   ง  นระ    ลก ย าง    ริง

                                            

การ                            

เป น า    นการ   ง  น

เผ ิ ก    ามเ   ยง ละ  าม ม  น น น

มาก   น
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Reputation, Trust

Price, Quality 
Output 

Enterpreneurship

Risk Uncertainties
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การประเมินองค์กรด้วยตนเอง 

(Self-Assessment)1

ส่วนราชการทราบจุดแข็ง จุดอ่อน

อุปสรรคและโอกาสในการปรับปรุง2

สร้างแผนปรับปรุง
3

ด าเนินการปรับปรุง
4

*                                                         

ลักษณะส าคญัขององค์กร                              

สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และความท้าทาย

*
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Mission
Strategy
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Internal Process
             

                      
          

                         

                  
          
           

               
             

       

                     
                        
                      

           
               

32

 

            
(Financial

                
 (Customer )

          

                                   

                                                          
                                                 

                                                                         
                                               

                                                       
                                                          

                                  

                                                                
                                                       

33

 

             
               

(Learning and Growth )

                   
(Internal Process)

                                   
                                                                
                                                               

                                                                                   
                                                                                  
                                                                               
                                                                  

                                                             
                                                             

                                                                                     
                                                                            
                                        

34

 

1.1  Philosophy/Mission Statement, Objectives and 
Plan of  Action

    Quality System of an Organization

     Administration and Management

Basic Requirements

             
             

QA Standard Requirements For University 
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Basic Requirements

2. Teaching - Learning

  Research

  Student Affairs

   Academic Services for Society

6. Promotion and Preservation of Art and 
Culture

          
              
            

        

QA Standard Requirements For University 
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    Human Resources Development

7.2  Infrastructure

7.3 Information Technology

8.    Finance and Budget

Basic Requirements

         
        

QA Standard Requirements For University 
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9.1 Internal and External Audits

  2 Correction/Improvement

Basic Requirements

                   
            

              
                

QA Standard Requirements For University 
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• Development towards Excellence

• Activities to Enhance Morality and Ethics

Progressive Requirements

QA Standard Requirements For University 
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• International Cooperation

• Interdisciplinary Program

• Teaching – Learning Material Development

Progressive Requirements

QA Standard Requirements For University 
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• Academic/Professional Leadership

• Societal Pillar

• Integration of Research and Teaching – Learning

• Building National Competitiveness

• Supporting National Development

• Supporting Democratic Society

Progressive Requirements

QA Standard Requirements For University 
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GOAL DRIVER SYSTEM

2. Leadership

1. Customer and   

Market focus

7.Business  

Results 6. Utilization of 
information and 

Technology

3.Strategic  

Planning

4. Process 

Management

5. Human Resource 

Development and 

Management
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6. Utilizations of  

Information and 
Technology

4. Process Management

1. Customer and  Market Focus

2. Leadership

3. Strategic Planning 3. Process Management 
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7. Business  Results 
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