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คํานํา 
  
 สํานักประกันคุณภาพ เปนหนวยงานกลางในการประสานงาน และขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีคานิยมหลักในการนําระบบประกันคุณภาพมาเปนเครื่องมือในการบริหาร

จัดการ และใชแนวทางการประกันคุณภาพตาม 6 องคประกอบคุณภาพ สําหรับหนวยงานสนับสนุน ที่

มหาวิทยาลัยกําหนด โดยในปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) สํานักฯ ไดมีการ

ทบทวนกระบวนการประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย ที่ใหความสําคัญกับการรายงานผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้พื้นฐานที่สํานักฯ กําหนด และมีการเพิ่มตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินระดับสํานักใหสอดรับกับภารกิจ 

จํานวน 4 ตัวบงชี้ นอกเหนือจากตัวบงชี้บังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด 21 ตัวบงชี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในภาพรวม 6 องคประกอบ 25 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 

2.80 โดยถาพิจารณารายองคประกอบ พบวา เกือบทุกองคประกอบมีผลประเมินระดับดีมาก ยกเวน

องคประกอบที่ 1 ที่เกี่ยวกับแผนงาน มีผลการประเมินระดับดี ทั้งนี้ มีผลประเมินคะแนนเต็ม 3.00 จํานวน 3 

องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 4, 5 และ 6 สวนองคประกอบที่ 1, 2 และ 3 มีผลประเมินคะแนนเฉลี่ย 

2.50, 2.86 และ 2.63 ตามลําดับ 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ ประจําป 2553 คร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปได

ดวยความรวมมือ รวมใจจากบุคลากรสํานักฯ ทุกคน ภายใตการบริหารของผูอํานวยการ และคณะกรรมการ

ประจําสํานักประกันคุณภาพ ที่ขับเคลื่อนโยบายสูการปฏิบัติจนทําใหสํานักฯ มีผลการดําเนินงานที่บรรลุ

วัตถุประสงคตามแผน สํานักประกันคุณภาพหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะใหมุมมองการดําเนินงานใน

ภาพรวมของสํานักฯ ตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 และหากคณะกรรมการฯ มี

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในสวนที่สํานักฯ ยังพรองไป สํานักฯ ขอนอมรับไวดวยความยินดียิ่ง 
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บทที่ บทที่ 11  ขอมูลพ้ืนฐานขอมูลพ้ืนฐาน  

 
 
 

1.1 สถานที่ตั้ง และตราสญัลักษณ   
 

 สถานที่ต้ัง  ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยใชพื้นที่รวมกับกอง

บริการการศึกษา มีพื้นที่ที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 366.75  ตารางเมตร  

เบอรโทรติดตอ  สายตรง 0 2942 8299 เบอรภายใน 4920 – 24 โทรสาร 0 2942 8299 ตอ 108  

Homepage  http://www.qa.ku.ac.th  

e-mail address  qa@ku.ac.th 

  
ตราสัญลักษณ 

 

 

1.2 ประวัติความเปนมา   
 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2545  

หมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบาย

พรอมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เพื่อให

สถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล 

สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน ระบบการประกันคุณภาพ จึงเปนเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดสนองนโยบายดังกลาว ดวยการ

ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 

พ.ศ.2540 โดยมีคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่รับผิดชอบและกําหนดแนว

ทางการดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่เตรียมความพรอมและ

ใหความรูในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหหนวยงานตางๆ ทํางานตามลําดับข้ันตอนที่

กําหนด คือ พัฒนา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบ เปนการมุงเนนการพัฒนาตนเองทุกระดับเปนสําคัญ ผาน
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ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเองจนถึงการพรอมรับการตรวจสอบจาก

มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการควบคุมตรวจสอบประเมินคุณภาพหนวยงานระดับคณะ หรือ

เทียบเทา และวิทยาเขต ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความจําเปนที่ควรจะมีหนวยงานเฉพาะทางดานการ

ประกันคุณภาพขึ้น จึงไดมีการจัดตั้งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (Office of Quality 

Assurance Kasetsart University) ใหเปนหนวยงานเทียบเทาคณะ ถือกําเนิดขึ้นตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2545 ทําหนาที่ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย และถายทอดองคความรูเร่ืองการประกันคุณภาพใหกับหนวยงานทุกระดับชั้น และทุกวิทยาเขตได

อยางถูกตองชัดเจน และเปนเอกภาพทั่วทั้งองคกร นับต้ังแตการกอต้ังจนถึงปจจุบันมีผูดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 5 คน ดังนี้ 

 1. นางทิพย  นิลนพคุณ  (รักษาการ)  วันที่ 23 กันยายน 2545  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 

 2. ผศ.ดร.ประไพศรี  สุทัศน ณ อยุธยา (รักษาการ) วันที่ 21 เมษายน 2547  ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2547 

 3. รศ.ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย  (รักษาการ)   วันที่ 1 กรกฎาคม 2547  ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2549 

 4. นางวราภรณ  เทพสัมฤทธิ์พร (รักษาการ)  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2550 

 5. นางสาววิไลรัตน วิริยะวิบูลยกิจ    วันที่ 1 ตุลาคม 2550  ถึงปจจุบัน 

 
1.3 ปณิธาน วิสัยทัศน และคําขวัญ 

 

ปณิธาน ใชหลักการ ประสานกลไก สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ เปนเครื่องมือนําพาสู

ความเปนเลิศ 

วิสัยทัศน   พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ที่ไดมาตรฐานสากล 

คําขวัญ  เขาใจหลักการ ประสานกลไก พรอมใหบริการ เพื่องานคุณภาพ 

 

1.4 วัตถุประสงค 
 

 วัตถุประสงคของสํานักประกันคุณภาพ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ระเบียบ 

วาดวยการบริหารสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2548 หมวดที่ 1 บททั่วไป 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2. เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

3. เปนศูนยขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ตลอดจนใหคําปรึกษาใน

เร่ืองระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานตางๆ 

4. ดําเนินการใหความรูดานการประกันคุณภาพ 
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1.5 ภารกิจหลัก 
 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และยกระดบัคุณภาพของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตรสูระดับสากล 

2. บริหารจัดการระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. ดําเนนิการใหมหาวิทยาลยัไดรับการรับรองมาตรฐานจากภายนอก 

4. เปดเผยขอมูลขาวสารดานคณุภาพของมหาวทิยาลยัสูสาธารณชน 

ปรับปรุงจากเดิมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2552 
 

1.6 อัตลักษณสํานักประกันคุณภาพ 
 

เปนหนวยงานสนับสนุนดานบริหารจัดการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และกํากับดูแลการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และรับการประเมินคุณภาพภายนอก ใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูมาตรฐานสากล 

 

1.7 โครงสรางองคกรและการบริหาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน สํานักประกันคุณภาพ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  (2 คน) 

-   ผูปฏิบัติงานบริหาร (1 คน) 

-  นักวิจัย (1 คน) 

-  นักวิชาการศึกษา (3 คน) 

-  นักวิเคราะหนโยบาย และแผน  

    (1 คน) 

-  นักวิชาการศึกษา (2 คน) 

-  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1 คน) 

คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ  

-  นักวิชาการศึกษา (3 คน) 

-  นักวิชาการคอมพิวเตอร     

   (1 คน) 

ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

(4 คน) 
ฝายตรวจสอบและประเมิน 

คุณภาพภายใน (4 คน) 

ฝายวิเคราะหขอมูลและ

สารสนเทศ (4 คน) 

รองผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

เลขานุการสํานักประกันคุณภาพ 

ฝายบริหารและธุรการ

(3 คน) 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายไดของ       

สํานักประกันคณภาพ 

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  

อธิการบดี 
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1.8 โครงสรางการดําเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 

หมายเหตุ       *     หมายถึง   ขาราชการ 

  **    หมายถึง   พนกังานเงินงบประมาณ 

 ***  หมายถึง   พนกังานราชการ 

 นอกนั้น เปนพนกังานเงินรายได 

 

ภาพที่ 2 โครงสรางการดําเนินงาน สํานกัประกันคุณภาพ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

น.ส.วิไลรัตน   วริิยะวิบูลยกิจ*  

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 8 

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

ฝายบริหารและธุรการ  
(3 คน) 

 
1) นางกัลยาณี รัตนวราหะ**   

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

2) น.ส.อัจฉรา  ภาคแกว 

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

3) นายพงษศักด์ิ แจงจอน 

ผูปฏิบัติงานบริหาร 

ฝายตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน  (4 คน) 

 
1) นางมุกดา เกตุแกว** 

นักวิชาการศึกษา  

2) นายธเนศ  ดาวรุงโรจน** 

นักวิจัย  

3) นายสุทธิศักด์ิ  ทองคําดี 

นักวิชาการศึกษา 

4) น.ส.อรอุมา  แกวมณีโชติ 

นักวิชาการศึกษา 

ฝายวิเคราะหขอมูลและ 
สารสนเทศ (4 คน) 

 
1) น.ส.นงนาฏ  พัวประเสริฐ **

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

2) นางมณฑภัสสร   สุวรรณาพิสิทธิ์**   

นักวิชาการศึกษา  

3) น.ส.เพชรรัตน  โชครุง 

นักวิชาการศึกษา  

4) น.ส.วิชุตา  บุญเกตุ  

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ฝายพัฒนาและ
ฝกอบรม (3 คน) 

 
1) น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี**

นักวิชาการศึกษา 

2) น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี***  

นักวิชาการศึกษา 

3) นายจิรพัฒน  ธารีสืบ 

นักวิชาการศึกษา 
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1.9 ยุทธศาสตรการบริหาร 
 

 
 

 
  

 
ภาพที่ 3 แผนที่ยทุธศาสตร (Strategy Map) สํานักประกันคุณภาพ 

  



   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552     6 

1.10 บุคลากรและอัตรากําลัง 
 
 ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพมีบุคลากรประจํา จํานวน 15 คน ถาพิจารณาตาม

สถานภาพ พบวา เปนขาราชการ 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 6 คน พนักงานเงินรายได 7 คน และพนักงาน

ราชการ 1 คน และถาพิจารณาตามวุฒิการศึกษา พบวา เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 4 คน และ

ปริญญาตรี 11 คน รายละเอียด ดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 จํานวนบุคลากรประจําสํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 แยกตามสถานภาพ 

และวุฒิการศึกษา 
หนวย : คน 

สถานภาพ และวุฒิการศึกษา 

ขาราชการ พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 

เงินรายได 

พนักงาน 

ราชการ 

ฝาย 

ป.โท ป.โท ป.ตรี ป.ตรี ป.ตรี 

รวม 

ผูอํานวยการ 1     1 

ฝายบริหารและธุรการ   1 2  3 

ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  1 1 2  4 

ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ  1 1 2  4 

ฝายพัฒนาและฝกอบรม  1  1 1 3 

รวม 1 3 3 7 1 15 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
 

ตารางที่ 2 ขอมูลพื้นฐานของบุคลากรประจําสํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552  
 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง เลขที่
ตําแหนง 

ว/ด/ป ที่เขา
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ปที่ขอรับ
เครื่องราชฯ 

ปที่ขอ
ตําแหนง
วิชาการ 

ขาราชการ  

1 น.ส.วิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ 

 

นักวิชาการศึกษา  

ชํานาญการ 8 

2570 1 ก.ค. 30 22 ป 

10 เดือน 

- - 

พนักงานมหาวิทยาลัย  

1 นางมุกดา  เกตุแกว นักวิชาการ 

ศึกษา 

พ.379 1 พ.ย.45 7 ป  

6 เดือน 

2552 2554 

2 น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี นักวิชาการ 

ศึกษา 

พ.1046 11 พ.ย. 45 7 ป 

6 เดือน 

2554 2557 
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ช่ือ-สกุล ตําแหนง เลขที่
ตําแหนง 

ว/ด/ป ที่เขา
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ปที่ขอรับ
เครื่องราชฯ 

ปที่ขอ
ตําแหนง
วิชาการ 

3 นางมณฑภัสสร  สุวรรณาพิสิทธิ์ นักวิชาการ 

ศึกษา 

พ.1047 10 ก.ย.50 2 ป 

8 เดือน 

2557 2561 

4 นายธเนศ  ดาวรุงโรจน นักวิจัย พ.1162 18 พ.ย. 45 7 ป  

6 เดือน 

2554 2554 

5 นางกัลยาณี  รัตนวราหะ จนท.บริหาร 

งานทั่วไป 

พ.1163 1 ก.ย.46 6 ป 

8 เดือน 

2554 2558 

6 น.ส.นงนาฏ  พัวประเสริฐ นักวิเคราะห 

นโยบายและแผน 

พ.1455 11 ก.ย.50 2 ป  

8 เดือน 

2555 2555 

พนักงานเงนิรายได  

1 น.ส.วิชุตา  บุญเกตุ นักวิชาการ 

ศึกษา 

3041 28 เม.ย.51 2 ป  

1 เดือน 

- - 

2 นายจิรพัฒน  ธารีสืบ นักวิชาการ 

ศึกษา 

3042 5 ม.ค. 47 6 ป 

4 เดือน 

- - 

3 น.ส.อัจฉรา  ภาคแกว จนท.บริหาร 

งานทั่วไป 

3112 15 ม.ค.50 3 ป  

4 เดือน 

- - 

4 น.ส.อรอุมา  แกวมณีโชติ นักวิชาการ 

ศึกษา 

3114 1 มิ.ย.52 1 ป - - 

5 นายสุทธิศักดิ์  ทองคําดี นักวิชาการ 

ศึกษา 

3226 4 ก.ย. 49 4 ป  

8 เดือน 

- - 

6 น.ส.เพชรรัตน   โชครุง นักวิชาการ 

ศึกษา 

3397 5 ม.ค. 47 6 ป 

4 เดือน 

- - 

7 นายพงษศักดิ์  แจงจอน ผูปฏิบัติงาน 

บริหาร 

3398 16 มี.ค.52 1 ป  

2 เดือน 

- - 

พนักงานราชการ  

1 น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี นักวิชาการ

ศึกษา 

พร.76 3 มี.ค.51 2 ป 

2 เดือน 

- - 

ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 
หมายเหต ุ  

การขอตําแหนงวิชาการ วุฒิปริญญาตรี ปฏิบัติงานไมนอยกวา 9 ป เงินเดือนไมต่ํากวา 20,520 บาท   

การขอตําแหนงวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปฏิบัติงานไมนอยกวา 5 ป เงินเดือนไมต่ํากวา 20,520 บาท 

 

 



   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552     8 

จากตารางที่ 2 พบวา ในปการศึกษา 2552 บุคลากรสํานักประกันคุณภาพ ไมมีการลาออกจากงาน 

โดยมีชวงอายุการปฏิบัติงานตั้งแต 1 – 7 ป (ไมนับรวมผูอํานวยการ) และสามารถแบงชวงระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรเปน 2 ชวง ไดแก ชวงที่ปฏิบัติงานนอยกวา 5 ป มีจํานวน 8 คน และชวงที่ปฏิบัติงาน

มากกวา 5 ปข้ึนไป จํานวน 6 คน ซึ่งเมื่อวิเคราะหความกาวหนาของการปฏิบัติงานโดยพิจารณาจากการขอ

ตําแหนงทางวิชาการ พบวา มีบุคลากรจํานวน 2 คน ที่ใกลถึงกําหนดที่จะขอตําแหนงทางวิชาการไดในป พ.ศ.

2554  

 

1.11 งบประมาณ 
 

 สํานักประกันคุณภาพ ไดจัดทําคําของบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552  

(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) จํานวน 4,700,212.00 บาท และไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 

จํานวน 3,708,262.00 บาท คิดเปนรอยละ 78.90 รายละเอียดดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบคําของบประมาณเงินรายได และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2552  
 

หมวดรายจาย งบที่ขอ งบที่ไดรับ สวนตางของงบที่ไดรับ
เทียบกับงบที่ขอ 

รอยละของงบ 
ที่ไดรับจัดสรร 

ยอดรวมงบประมาณ 4,700,212.00 3,708,262.00 -991,950.00 78.90 
1. งบบุคลากร 1,619,012.00 1,619,012.00 - 100.00 

- คาจางพนักงานรายเดือน 1,421,448.00 1,421,448.00 - 100.00 

- คาประกันสังคม 88,602.00 88,602.00 - 100.00 

- คาสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 53,162.00 53,162.00 - 100.00 

- เงินขึ้นขั้น 55,800.00 55,800.00 - 100.00 

2. งบดําเนินการ 2,736,200.00 2,009,250.00 -726,950.00 73.43 

- คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 2,707,100.00 1,982,250.00 -724,850.00 73.22 

- คาสาธารณูปโภค 29,100.00 27,000.00 -2,100.00 92.78 

3. งบลงทุน 345,000.00 80,000.00 -265,000.00 23.19 

- คาครุภัณฑ 345,000.00 80,000.00 -265,000.00 23.19 

 

 จากตารางที่ 3 พบวา งบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในหมวดคาตอบแทนใชสอยและ

วัสดุถูกตัดงบมากที่สุด จํานวน 724,850 บาท สําหรับอัตราสวนงบประมาณเงินรายไดที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 3 

หมวด รวม 3,708,262 บาท ประกอบดวย งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน คิดเปนรอยละ 43.66, 

54.18 และ 2.16 ตามลําดับ 
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สําหรับงบประมาณแผนดิน สํานักประกันคุณภาพ ไดจัดทําคําของบประมาณแผนดิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2552 (ตุลาคม 2551 – กันยายน 2552) แตไมไดรับงบประมาณสนับสนุน ซึ่งงบประมาณที่

ขอไวประกอบดวย งบบุคลากร 1,372,500.00 บาท งบดําเนินงาน 1,368,150.00 บาท และงบลงทุน 

365,000.00 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,105,650.00 บาท 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 สํานักประกันคุณภาพ มีการจัดโครงการที่สรางรายได จํานวน 1 โครงการ 

คือ  โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2552 เปนเงิน 347,600.00  บาท เพื่อใหความรูดานประกัน

คุณภาพแกบุคลากรของสํานักประกันคุณภาพ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 รายละเอียดการปรับแผนรายรับ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
 

ครั้งที่ รายการ ยอดเงิน 
1 ปรับแผนจากรายรับโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจาํป 2552   100,800.00  

2 ปรับแผนจากรายรับโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจาํป 2552   144,000.00  

3 ปรับแผนจากรายรับโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจาํป 2552   102,800.00  

รวมยอดการปรับแผน   347,600.00 
 

ตารางที่ 5 รายละเอียดการใชเงนิรายไดสํานักประกนัคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  

งบประมาณเงินรายได หมวดคาใชจาย 
งบที่ไดรับ ปรับแผน 

ลด/เพ่ิม 
รวมรายรับ จายจริง คงเหลือ 

1. งบบุคลากร 1,619,012.00  1,504,869.97 838,611.33 666,258.64 

1.1 คาจางลูกจางตามสัญญาพนักงาน 1,619,012.00 -114,142.03 1,504,869.97 838,611.33 666,258.64 

2. งบดําเนินงาน 2,009,250.00  2,356,850.00 2,039,781.13 317,068.87 

2.1 คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,982,250.00 347,600.00 2,329,850.00 2,018,379.22 311,470.78 

2.2 คาสาธารณูปโภค 27,000.00  27,000.00 21,401.91 5,598.09 

3. งบลงทุน 80,000.00  194,142.03 190,973.11 3,168.92 

3.1 คาครุภัณฑ 80,000.00 114,142.03 194,142.03 190,973.11 3,168.92 

คงเหลือ 3,708,262.00 347,600.00 4,055,862.00 3,069,365.57 986,496.43 
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รายจาย

คงเหลือ

 
ภาพที่ 4 รายรับ รายจาย และเงนิคงเหลอื ของสํานักประกันคุณภาพ จากงบประมาณเงนิรายได 

ประจําป พ.ศ.2552 
 
 
ตารางที่ 6 รายละเอียดการใชจายงบประมาณเงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 แยกราย

ไตรมาส 
 

งบประมาณเงินรายได 

จายจริงไตรมาสที่ 

หมวด
คาใชจาย งบที่ไดรับ ปรับแผน  

ลด/เพ่ิม 
รวมรายรับ 

1 2 3 4 รวม 

คงเหลือ 

งบบุคลากร 1,619,012.00 -114,142.03 1,504,869.97 210,257.16 178,705.50 209,031.57 240,617.10 838,611.33 
(55.73%) 

666,258.64 
(44.27%) 

งบดําเนินงาน 2,009,250.00 347,600.00 2,356,850.00 91,907.80 601,837.35 248,365.53 1,097,670.45 2,039,781.13 
(86.55%) 

317,068.87 
(13.45%) 

งบลงทุน 80,000.00 114,142.03 194,142.03 - 116,695.00 - 74,278.11 190,973.11 
(98.37%) 

3,168.92 
(1.63%) 

รวม 3,708,262.00 244,800.00 4,055,862.00 302,164.96 897,237.85 457,397.10 1,412,565.66 3,069,365.57 
(75.68%) 

986,496.43 
(24.32%) 

บาท 
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ภาพที่ 5 รอยละการใชจายเงินรายไดรายไตรมาส ของสาํนักประกนัคุณภาพ   

  

  

1.12 ขอมูลการรบัตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน 
 

 สํานักประกันคุณภาพ ไดดําเนินการในระบบประกันคุณภาพภายใน ตาม 6 องคประกอบ โดยไดรับ

การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย จํานวน 7 คร้ัง รายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางที่ 7  ขอมูลการรับตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน สํานักประกันคุณภาพ 
 

ครั้งที ่ ว/ด/ป ที่รับตรวจ รอบปการศึกษา ผลการตรวจ 

1 7 - 8 ม.ิย. 2547 2545 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบที่กําหนดไว จํานวน 42 

ดัชนี   

2 5-6 ม.ค. 2548 2546 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบที่กําหนดไว จํานวน 41 

ดัชนี และดัชนปีระเมินจํานวน 26 ดัชนี จาก 33 ดัชน ีมีผลการ

ประเมิน 3.67 อยูในเกณฑระดับดี 

3 13-14 กรกฎาคม 

2548 

2547 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 41 ดัชนี ที่กําหนด

ไว และดัชนีประเมินครบทั้ง 29 ดัชนี มีผลการประเมิน 3.62 อยูใน

เกณฑระดับดี 

 

 

รอยละ 
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ครั้งที ่ ว/ด/ป ที่รับตรวจ รอบปการศึกษา ผลการตรวจ 

4 2, 4, 17 และ 28 

สิงหาคม 2549 

2548 มีการประเมินแบบกลุมสาขา อยูในกลุมหนวยงานสนับสนุนการ

บริหาร มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทั้ง 41 ดัชนี  

และดัชนีประเมินฯ 32 ดัชน ีจาก 33 ดชันี และดัชนีประเมนิตาม

ภารกิจหลักของหนวยงาน 3 ดัชนี มีผลการประเมิน 3.73 อยูใน

เกณฑระดับดี 

5 4, 5, 10, 17 และ 

19 กรกฎาคม 

2550 

2549 มีการประเมินแบบกลุมสาขา อยูในกลุมหนวยงานสนับสนุนการ

บริหาร มีผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินบังคับ 20 ดัชน ีจาก 

21 ดัชนี และดัชนีไมบังคับ 6 ดัชนี รวมทั้งหมด 26 ดัชน ีมผีลการ

ประเมิน 3.93 อยูในเกณฑระดับดี 

6 21 - 22 กรกฎาคม 

2551 

2550 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมิน 26 ดัชนี จาก 27 ดชันี มผีล

การประเมิน 3.67 อยูในเกณฑระดับดี 

7 30 มิถุนายน – 1 

กรกฎาคม 2552 

2551 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินครบทั้ง 22 ดัชนี มีผลการ

ประเมิน 4.41 อยูในเกณฑระดับดี 
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บทที่ บทที่ 2 2 ผลการดําเนินงานผลการดําเนินงาน  
 
 
 

2.1 ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก   

 
 การดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพเปนไปเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค 4 ประการ ไดแก 1) การ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสูระดับสากล 2) การเปนหนวยงานกลางในการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 3) การเปนศูนยขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพภายใน

และภายนอก ตลอดจนใหคําปรึกษาในเรื่องระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานตางๆ 

และ 4) การดําเนินการใหความรูดานการประกันคุณภาพ นอกจากนี้ สํานักประกันคุณภาพยังดําเนินงานเพื่อ

มุงสูการบรรลุวิสัยทัศนในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ที่ไดมาตรฐานสากล โดยในป

การศึกษา 2552 มีผลงานเดน ดังนี้  

  
2.1.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
สํานักประกันคุณภาพโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 2 ชุด ไดแก คณะกรรมการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสําหรับ สํานัก 

สถาบัน มีการปรับปรุงตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สํานัก และสถาบัน โดย

ปรับเปลี่ยนเกณฑประเมินจากเดิม 5 คะแนน เหลือ 3 คะแนน (ไมมีคะแนนการบรรลุเปาหมาย และคะแนน

พัฒนาการ) และแยกคูมือฯ สํานัก สถาบัน เปน 2 เลม เพื่ออํานวยความสะดวกตอผูใช นอกจากนี้ไดเรง

ระยะเวลาการเผยแพรคูมือฯ ใหทันกับความตองการของหนวยงานภายในสําหรับเตรียมรับการประเมินฯ  

ในปการศึกษา 2552 โดยเผยแพรในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552 ทําใหหนวยงานไดศึกษาตัวบงชี้และ

เกณฑลวงหนากอนรับการประเมินฯ นานถึง 7 เดือน 

1) คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มี 50 ตัวบงชี้ 
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2) คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มี 34 ตัวบงชี้ 

 

3) คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร มี 21 ตัวบงชี้บังคับ และ 37 ตัวบงชี้เลือก 

 

 
2.1.2 การประเมินคุณภาพภายใน / ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

 การประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักประกันคุณภาพมีการบริหารจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชาและ

หนวยงานเทียบเทา โดยหนวยงานที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 มีจํานวน 53 หนวยงาน 

ประกอบดวย 28 คณะ และ 25 หนวยงานสนับสนุน ผลการประเมิน พบวา คณะวิชาที่มีผลการประเมินระดับ

ดีมากจํานวน 9 คณะ คิดเปนรอยละ 32.14 ระดับดีจํานวน 14 คณะ คิดเปนรอยละ 50.00 และระดับพอใช

จํานวน 5 คณะ คิดเปนรอยละ 17.86 สวนหนวยงานสนับสนุนที่มีผลการประเมินระดับดีมากจํานวน 12 

หนวยงาน คิดเปนรอยละ 48.00  ระดับดีจํานวน 9 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 36.00  และระดับพอใชจํานวน  

4  หนวยงาน คิดเปนรอยละ 16.00  ทั้งนี้ สํานักประกันคุณภาพไดมีนโยบายเชิงรุกในการเขาพบผูบริหาร

หนวยงานที่มีผลการประเมินระดับพอใช โดยรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพและผูอํานวยการสํานักประกัน

คุณภาพ เพื่อรับทราบปญหาและใหความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานที่จะทําใหผลการ

ประเมินไดมาตรฐานระดับดี 

นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงแนวทางการประเมินในป 2553 เพื่อใหกระบวนการประเมินคุณภาพ

ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนี้  

1. มหาวิทยาลัยเขาประเมินทุกหนวยงานใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมของทุกป 
2. หนวยงานที่รับประเมินฯ เสนอชื่อกรรมการฯ 3– 5 คน ตามแนวทางของ สกอ.เพื่อใหสํานัก

ประกันคุณภาพจัดทําคําสั่งแตงตั้ง ภายในเดือนมีนาคม 2553 

3. หนวยงานสง common data set ใหสํานักประกันคุณภาพภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 

และสง SAR ใหกรรมการฯ กอนวันประเมินอยางนอย 1 สัปดาห 

4. หลังจากรับการประเมินเรียบรอยแลว ใหหนวยงานแกไขเลม SAR ตามผลการประเมินของ

กรรมการฯ และสงมาที่สํานักประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 

5. หลังจากการประเมินเสร็จส้ิน กรรมการฯ จะตองสงรายงานผลการประเมินไปยังหนวยงาน 

และหนวยงานสงใหสํานักประกันคุณภาพ ภายในเวลา 1 เดือน 
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6. เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินแลว หนวยงานจะตองจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอ

มหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 

 

บทบาทที่ สําคัญประการหนึ่งของสํานักประกันคุณภาพ คือ การเปน

หนวยงานกลางจัดทํารายงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ภายใต 

9 องคประกอบ จํานวน 64 ดัชนี ตามดัชนีประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ซึ่งมีความสอดคลองกับตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐาน ของ สกอ.จํานวน 41 

ตัวบงชี้ ใน 9 องคประกอบ และเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบนั 

ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ 

ประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 18 ทาน โดยมี รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชัย  ทัดศรี เปนประธาน

คณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2552 ผลประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 41 ตัวบงชี้ อยูในระดับดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.68 จาก

คะแนนเต็ม 3.00 และผลการประเมินคุณภาพภายในตามดัชนีมหาวิทยาลัย จํานวน 64 ดัชนี อยูในระดับ 

ดีมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 จากคะแนนเต็ม 3.00 เชนกัน โดยในป 2552 สกอ. ไดกําหนดใหทกุมหาวทิยาลยั

สงรายงานผลการประเมินผานระบบ CHE QA Online ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา 

 

ประกาศเกียรติคุณดานการประกันคุณภาพ 

จากการที่สํานักประกันคุณภาพสามารถจัดสง

รายงานการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2550 

ไดทันเวลาที่กําหนด วันที่ 30 กันยายน 2551 และสง

เขารวมใน “โครงการประกวดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2550” ที่ สกอ.จัดขึ้น ซึ่งผลการ

ตัดสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับการยกยองให

เปนมหาวิทยาลัย 1 ใน 8 แหงของประเทศที่มีระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐาน  ประจําป

การศึกษา 2550  และไดรับโลประกาศเกียรติคุณใน

การประชุมวิชาการระดับชาติ : 2552 ปแหงคุณภาพ

การอุดมศึกษาไทย เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 โดย

อธิการบดี รศ.วุฒิชัย  กปลกาญจน เขารับรางวัลจาก

ทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552     16 

 การประเมินคุณภาพภายนอก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.) นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดติดตามการปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอกตลอดเวลา

และไดตอบรับเขารวมโครงการนํารองการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดยวัตถุประสงคของการเขา

ประเมินในครั้งนี้เปนไปเพื่อการทดสอบระบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มาตรฐานและตัวบงชี้ 

รวมทั้งการกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนตัวแทนนํารอง 1 ใน 6 

แหง และเปนตัวแทนในการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ในกลุม ง  สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิต

ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะปริญญาเอก ซึ่งการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ สํานักประกันคุณภาพได

ประสานงานกับทุกคณะวิชาใหเตรียมขอมูลผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ สมศ. ยอนหลัง 3 ป และบริหาร

กระบวนการรับประเมินนํารองที่ดําเนินการในวันที่ 8-11 มีนาคม 2553 และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยสมศ.

ไดแตงตั้งคณะผูประเมิน รวม 15 คน โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร เปนประธาน

คณะกรรมการประเมิน ซึ่งการประเมินฯ ในครั้งนี้เปนไปเพื่อทดสอบระบบ และทําความเขาใจในตัวบงชี้ 

รอบสาม ดังนั้น จึงไมมีการรายงานผลเปนระดับคะแนน 

 
2.1.3 การเปนศูนยขอมูลดานการประกันคุณภาพแกหนวยงานภายใน / ภายนอก 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

สํานักประกันคุณภาพมีการปรับปรุงขอมูลบน www.qa.ku.ac.th ใหเปนปจจุบัน เพื่อเปนแหลงอางอิง

ดานประกันคุณภาพใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมีการจัดทําจดหมายขาว QA.KU 

เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร  ความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพใหแกบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อยางตอเนื่องตลอดทั้งป นอกจากนี้ยังไดมีการวาจางหนวยงานภายนอกเพื่อ

พัฒนาระบบฐานขอมูลที่จําเปนตอการดําเนินงานตามภารกิจ 2 ฐาน ไดแก 1) ระบบลงทะเบียนออนไลน 

นับเปนเครื่องมือสําคัญที่ชวยลดภาระงานในการจัดทําใบลงทะเบียน ลดความผิดพลาดในการพิมพชื่อ-สกุล

ของผูเขารวมโครงการ รวมทั้งเปนการเพิ่มชองทางที่สามารถอํานวยความสะดวกตอการสมัครเขารวมโครงการ 

และที่สําคัญคือทําใหขอมูลการดําเนินโครงการถูกจัดเก็บอยางเปนระบบ สามารถตรวจสอบได ทั้งหนวยงาน

ยังสามารถดึงขอมูลไปใชประโยชนไดโดยสะดวก และ 2) ฐานขอมูลผูประเมิน สําหรับเปนชองทางในการ

สืบคนรายชื่อผูที่เคยปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมี

ขอมูลยอนหลังตั้งแตป 2544 ถึงปจจุบัน ซึ่งหนวยงานสามารถนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณาคัดเลือก

กรรมการประเมินคุณภาพภายในประจําปได 
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 สําหรับการใหคําปรึกษาในเรื่องระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแกหนวยงานตางๆ พบวา 

ในปการศึกษา  2552 มีหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอเขาศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 6 หนวยงาน รวมผูเขาศึกษาดูงานทั้งหมด 174 คน รายละเอียดดังนี้ 

1) สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย  จํานวน 79 คน 

2) คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  จํานวน 12 คน 

3) มหาวิทยาลัยคริสเตียน     จํานวน 53 คน 

4) มหาวิทยาลัยพายัพ     จํานวน   5 คน 

5) มหาวิทยาลัยสยาม     จํานวน 23 คน 

6) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จํานวน 2 คน 

 

นอกจากนี้ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดออกหนังสือสําคัญรับรองผล

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองที่ผานมา ออกให 

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2552 เพื่อแสดงวามหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับ

สถาบันและระดับกลุมสาขาทั้ง 8 กลุมสาขา ไดแก กลุม

สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร

กายภาพและชีวภาพ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร กลุม

สาขาวิ ช าสถาป ตยก ร รมศาสตร  ก ลุ มสาขาวิ ช า

เกษตรศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร 

การบัญชี การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร 

กลุมสาขาวิชาครุศาสตร / ศึกษาศาสตร กลุมสาขาวิชา

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยรับรองมาตรฐาน

การศึกษาตั้งแตวันที่ 22 มกราคม 2551 มีผลจนถึงการ

ประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานคราวตอไป ซึ่งตองดําเนินการ

ภายในระยะเวลา 5 ป 

 
2.1.4 การใหความรูดานการประกันคุณภาพ 

 

สํานักประกันคุณภาพมีการจัดกิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพทั้งหมด 14 กิจกรรม โดยมี

กิจกรรมเดนๆ ดังนี้  
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 1) โครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน เปน

โครงการฯ ที่จัดขึ้นสําหรับรองรับการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑประเมินฯ โดยดําเนินการหลังจากเผยแพรคูมือฯ 

ใหกับหนวยงานได 3 สัปดาห ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งชี้แจง

แนวทางการประเมินฯ ในปการศึกษา 2552 และที่สําคัญนับเปนการจัดโครงการในเชิงรุก ที่มีการเดินทางไป

ชี้แจงและทําความเขาใจใหกับทุกวิทยาเขต พรอมทั้งเปดรับขอเสนอแนะ รวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ จากการ

ทําประกันคุณภาพ และในโอกาสนี้รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ และผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ

ไดเขาพบผูบริหารหนวยงานที่มีผลการประเมินฯ อยูในระดับปานกลาง เพื่อปรึกษาหารือและแนะนําแนวทาง

ในการพัฒนาปรับปรุงตอไป ซึ่งการดําเนินงานในลักษณะนี้เปนไปเพื่อกระตุนใหหนวยงานมีผลการประเมินใน

ระดับดีทุกหนวยงาน สอดคลองกับเปาหมายระดับคุณภาพของหนวยงานภายใน  ป 2553 ที่ 

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพไดกําหนดไว ดังนี้ 
   
  คณะวิชา 60% ของคณะวิชามีคุณภาพระดับดีมาก (17 คณะ) 

    40% ของคณะวิชามีคุณภาพระดับดี  (11 คณะ) 

    ไมมีคณะวิชาใดอยูในระดับพอใช  (0 คณะ) 

  สํานัก สถาบัน 60% ของสํานัก/สถาบันมีคุณภาพระดับดีมาก (15 หนวยงาน) 

    40% ของสํานัก/สถาบันมีคุณภาพระดับดี (10 หนวยงาน) 

    ไมมีสํานัก/สถาบันใดอยูในระดับพอใช (0 หนวยงาน) 

 
วิทยาเขตบางเขน                 วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

       
 

 
       
      วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร       วิทยาเขตศรีราชา 
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 2) โครงการการจัดการความรูสํานักงานเลขานุการคณะวิชา เรื่อง แนวทางการ
รวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทํา SAR ของคณะวิชา เปนโครงการฯ ขยายเครือขายการจัดการ

ความรูระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ สําหรับประเด็นที่นํามาจัดการความรูในครั้งนี้เปนเรื่องของสํานักงานเลขานุการคณะ ที่จะ

มีสวนสนับสนุนการจัดทํา SAR คณะ โดยมีกรณีศึกษาจากสํานักงานเลขานุการคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ แตดวยการดําเนินโครงการในครั้งนี้บุคคลเปาหมายที่เปน

เลขานุการคณะติดภารกิจหลายคนทําใหไมสามารถเขารวมโครงการได ดังนั้น สํานักประกันคุณภาพจึงไดมี

การจัดประชุมเลขานุการคณะวิชาขึ้นอีกครั้ง และไดรับความรวมมือจากเลขานุการเกือบทุกคณะวิชามาเขา

รวมประชุม และผลการประชุมในครั้งนี้ไดขอสรุปในการดําเนินงานประกันคุณภาพของสํานักงานเลขานุการ 

เพื่อสนับสนุนการจัดทํา SAR ของคณะวิชา ดังนี้ 

- สํานักงานเลขานุการสามารถเลือกดําเนินการตาม 9 องคประกอบ หรือ 6 องคประกอบ 

ก็ได แลวแตความสะดวก และธรรมชาติของคณะวิชา ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอตกลง

รวมกันภายในคณะ 

- ถาสํานักงานเลขานุการเลือกดําเนินการตาม 9 องคประกอบ จะมีการยืดหยุนให โดยไม

ตองดําเนินการเต็มรูปแบบ 9 องคประกอบ แตสามารถเลือกตัวบงชี้ที่สอดคลองกับการ

ดําเนินงาน โดยหลักการเลือก ใหเปนไปตามขอตกลงรวมกันภายในคณะ 

- สํานักงานเลขานุการสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้นอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ที่สามารถใชวัดผลการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการไดตามความเหมาะสม และ

เปนไปตามขอตกลงรวมกันภายในคณะ 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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3) โครงการสัมมนา เรื่อง แนวทางการประเมินผลลัพธการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนโครงการฯ ที่สืบเนื่องจากวิทยานิพนธ เร่ือง การประเมินประสิทธิผลการ

ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ของบุคลากรสํานักฯ และขยายผลเปนรายงานการวิจัย 

เร่ือง การประเมินผลลัพธการประกันคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา และสํานัก สถาบัน ปการศึกษา 2548-

2551 รวม 51 หนวยงาน โดยดําเนินการในลักษณะการจัดการความรู ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความ

เขาใจในแนวทางการประเมินผลลัพธ และสงเสริมใหหนวยงานนําแนวทางดังกลาวไปประยุกตใช เพื่อใหเกิด

การพัฒนาปรับปรุงบนพื้นฐานของขอมูลจริง ซึ่งรูปแบบการดําเนินงานในครั้งนี้รองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพไดใหแนวคิดในการเปดโอกาสแกบุคลากรที่ไปศึกษาตอ ไดสรางสรรคผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอ

องคกร และนําประสบการณที่ไดมาเลาสูกันฟง ทั้งยังคาดหวังใหแตละหนวยงานไดนํารูปแบบการดําเนินงาน

นี้ไปใชในการจัดการความรูอยางทั่วถึง 
 

                                                                       
        

  
 4) โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนหลักสูตรที่ไดรับความสนใจจากคณะทํางานประกันคุณภาพของหนวยงาน

ทั้งในระดับคณะวิชา และสํานัก / สถาบัน ซึ่งในปการศึกษา 2551 ไดจัดไป 2 รุน มีผูผานการฝกอบรม จํานวน 

108 คน สําหรับในปนี้ไดดําเนินการตอในรุนที่ 3 และ 4 มีผูผานการฝกอบรมรุนที่ 3 จํานวน 54 คน และรุนที่ 4 

จํานวน 58 คน รวมมีจํานวน 112 คน นับเปนกําลังสําคัญที่สามารถปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ

ประเมินฯ อันสงผลใหการประเมินเปนไปดวยความเรียบรอยและรายงานผลการประเมินฯ ที่ไดมีประสิทธิภาพ

เพิ่มข้ึน และในปนี้ไดมีการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมใหมีความสอดคลองกับการประเมินในปการศึกษา 2552 

โดยปรับปรุงคูมือฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทํา 

SAR กรณีศึกษาคณะธรรมชาติ และสถาบันพอเพียง สําหรับเปนตัวอยางในการประเมินผลการดําเนินงานราย

ตัวบงชี้ นอกจากนี้ยังไดปรับรูปแบบการดําเนินงานที่เปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดมีสวนรวมกับการฝกมากยิง่ขึน้ 

มีการเปรียบเทียบผลการฝกอบรมระหวางกลุมผูเขาอบรมกับผลที่เปนเฉลยของวิทยากร เพื่อใหเกิดการเรียนรู

รวมกัน ทั้งยังมีการออกแบบตารางวิเคราะหความเขาใจของผูเขาอบรมผานการทดสอบกอน-หลังการฝกอบรม 

ที่ทําใหสามารถหยิบยกขอคําถามที่ยังคงเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของผูฝกมาอภิปรายรวมกัน  
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2.1.5 การสรางคุณคาแกบุคลากร และพันธมิตร เพื่อการบรรลุวิสัยทัศนของสํานัก 
 
ดวยวิสัยทัศนของสํานักประกันคุณภาพ คือ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ที่ได

มาตรฐานสากล ดังนั้น การจะขับเคลื่อนผลการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น สํานักประกันคุณภาพได

เล็งเห็นวาควรจะมุงเนนที่การสรางคุณคาแกบุคลากร และพันธมิตร ทั้งในสวนที่เปนการเปดโอกาสใหบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยไดมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานที่บรรลุผลสําเร็จ อันเปนแนวปฏิบัติที่ดีที่

หนวยงานตางๆ จะนําไปประยุกตใชได ภายใตโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3 

นอกจากนี้ สํานักประกันคุณภาพยังมีนโยบายในการเสริมสรางโลกทัศนในการปฏิบัติงานใหกับผูบริหารและ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดวยการเปนหนวยประสานงานจัดโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ทั้ง

ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้ 
 
1) โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 3 ถือเปนกลไกสําคัญในการ

ผลักดันระบบคุณภาพทางการศึกษาใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติ

ที่ดีรวมกันระหวางหนวยงานและบุคลากร ซึ่งกอใหเกิดการจัดการความรูเพื่อการพัฒนาหนวยงานสูองคการ

เรียนรู จากการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในหนวยงานหรือตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อให

ทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู หรือสามารถนําองคความรูที่ไดรับไป

ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลใหหนวยงานมีความสามารถในการพัฒนา

หรือแขงขันไดสูงสุด และถือเปนกลยุทธที่สําคัญสวนหนึ่งที่ชวยในการผลักดันใหมหาวิทยาลัยมุงไปสูวิสัยทัศน 

ที่กําหนดไว ตลอดจนเปนการยกยองหนวยงานที่เกิดผลสําเร็จจากการ

ดําเนินงานจากการประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศกึษา

จนเปนแบบอยางแกหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอื่น 

และเปนการสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากรของหนวยงานในการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง โดยแบงประเภทการใหรางวัลเปน 3 ประเภท ไดแก 1) รางวัล

ภาพรวมองคประกอบคุณภาพ  (หนวยงานคุณภาพ) 2) รางวัลราย

องคประกอบคุณภาพ และ 3) รางวัลคุณภาพการใหบริการ/แนวปฏิบัติที่ดี  
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ซึ่งการดําเนินงานครั้งที่ 3 นี้ มีผลงานสงเขารวมประกวด 37 ผลงาน จาก 17หนวยงาน และมีผลงานที่ไดรับ

รางวัลระดับดีเยี่ยม 19 ผลงาน  และรางวัลระดับดีมาก 2 ผลงาน ทั้งนี้ สํานักประกันคุณภาพไดมีการจัดทํา

เอกสารรวบรวมผลงานของหนวยงาน คณะบุคคล หรือบุคคล ที่มีผลดําเนินงานที่มีคุณภาพ มีการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการการใหบริการที่มีคุณภาพ หรือมีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อเปนขอมูลในการประกาศเกียรติคุณ 

และเปนแหลงเรียนรูรวมกัน   

 

2) โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนว

ปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานประกันคุณภาพระหวางหนวยงานจากประสบการณโดยตรง และสามารถนาํขอมลู

ที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

ซึ่งในปการศึกษา 2552 จัดเปนครั้งที่ 3 มีบานคุณภาพที่ไดรับการเขาเยี่ยมชมทั้งหมด 9 หนวยงาน แบงเปน

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 4 หนวยงาน ไดแก คณะวิศวกรรมศาสตร สํานักหอสมุด วิทยาเขตศรีราชา 

และสถานีวิจัยประมงศรีราชา หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 5 หนวยงาน ไดแก มหาวทิยาลยับรูพา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล Fudan University และ Donghua 

University ณ สาธารณรฐัประชาชนจีน ทั้งนี้ สํานักประกันคุณภาพไดมีการรวบรวมประเด็นที่ไดจากการเยี่ยม

บานคุณภาพไวเปนแหลงเรียนรูรวมกัน 
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2.2 ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีประเมินคุณภาพ   
 

สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ

สําหรับหนวยงานสนับสนุน รวม 25 ตัวบงชี้ ประกอบดวย 21 ตัวบงชี้บังคับ และ 4 ตัวบงชี้เลือก โดยมีผลการ

ประเมินคุณภาพภายในภาพรวม 6 องคประกอบที่คะแนนเฉลี่ย 2.80 จากคะแนนเต็ม 3.00 อยูในระดับดีมาก 

โดยมีตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 13 ตัวบงชี้ และมีพัฒนาการ จํานวน 12 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ มีตัวบงชี้ใหมที่ไม

มีการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ จํานวน 11 ตัวบงชี้  
 

ตารางที่ 8  สรุปผลการประเมินตาม 6 องคประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย องคประกอบ 

ปจจัย
นําเขา 

กระบวน 
การ 

ผลผลิต รวม 
ความหมาย
ผลการ
ประเมิน 

1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน  2.00 3.00 2.50 ดี 

(ตัวบงชี้บังคับ)  3.00 3.00 3.00 ดีมาก 2  ภารกิจหลัก 

(ตัวบงชี้บังคับ + ตัวบงชี้เลือก)  2.67 3.00 2.86 ดีมาก 

3  การบริหารและจัดการ 3.00 2.60 2.50 2.63 ดีมาก 

4  การเงินและงบประมาณ  3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ) 3.00 2.73 2.89 2.81  
ความหมายผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
ภาพรวมทุกองคประกอบ (ตัวบงช้ีบังคับ + ตัวบงช้ีเลือก) 3.00 2.69 2.91 2.80  
ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก  
 

ตารางที่ 9  สรุปผลการประเมินรายตัวบงชี้ 
เปา 
หมาย 

 

ผลการดําเนินงาน ประเมินตาม
เกณฑ  

(เต็ม 3 คะแนน)

ประเมิน
เปา 
หมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวบงช้ี หนวย 

2552 2553 2551 2552 2551 2552 2552 2552 
ผลการประเมินภาพรวม 6 องคประกอบ - 2.80  
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน และแผนงาน - 2.50  

1.1  มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการ 

พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน 
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 5 6 6 6 2 2   
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เปา 
หมาย 

 

ผลการดําเนินงาน ประเมินตาม
เกณฑ  

(เต็ม 3 คะแนน)

ประเมิน
เปา 
หมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวบงช้ี หนวย 

2552 2553 2551 2552 2551 2552 2552 2552 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่

กําหนด 

รอยละ 95 95 79.17 90.63 2 3   

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก - 2.86  

2.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา 

เสริมสรางความเขมแข็งของ 

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติตอบุคลากรประจํา 

รอยละ 33.33 40.00 41.67 46.67 3 3   

2.2 ระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉลี่ย N/A 3.70 N/A 3.94 N/A 3 - - 

2.3 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการที่สอดคลองกับ 

ความตองการของผูรับบริการ 

ระดับ 5 5 5 5 3 3   

*2.4 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการระบบสารสนเทศที่

พัฒนาขึ้นเอง 

ระดับ N/A 5 N/A 5 N/A 3 - - 

*2.5 จํานวนกิจกรรม/โครงการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน

กิจกรรม 

11 11 9 13 2 3   

*2.6 ระดับความสําเร็จของการ

ดําเนินโครงการ/กิจกรรมการให

ความรูดานการประกันคุณภาพ 

ขอ N/A 5 N/A 5 N/A 3 - - 

*2.7 ระดับความสําเร็จของ

กระบวนการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

ระดับ N/A 6 N/A 5 N/A 2 - - 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ - 2.63  

3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่

ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะ

ผูนํา 

ระดับ 5 5 5 5 3 3   

3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรียนรู 

ระดับ N/A 4 N/A 2 N/A 1 - - 

          

* หมายถึง ตัวบงชี้เลือก 
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เปา 
หมาย 

 

ผลการดําเนินงาน ประเมินตาม
เกณฑ  

(เต็ม 3 คะแนน)

ประเมิน
เปา 
หมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวบงช้ี หนวย 

2552 2553 2551 2552 2551 2552 2552 2552 

3.3 มีกระบวนการและกลไกใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 6 5 6 3 3   

3.4 ระดับความสําเร็จในการ

เปดโอกาสใหบุคคลภายนอก

เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ 4 5 4 4 2 2   

3.5 มีการนําระบบบริหารความ

เส่ียงมาใชในกระบวนการ

บริหารจัดการ 

ระดับ N/A 5 N/A 5 N/A 3 - - 

3.6 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 6 7 6 8 2 3   

3.7 มีระบบการมอบหมายงาน

ตามใบมอบหมายงาน (JA) 

ระดับ 5 5 5 5 3 3   

3.8 รอยละของบุคลากรประจําที่

ไดรับการพัฒนาความรู และ

ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือ

ตางประเทศ 

รอยละ 100 100 100 100 3 3   

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ - 3.00  

4.1 มีระบบ และกลไกในการ

จัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 3 3   

4.2 มีการใชทรัพยากรภายใน

และภายนอกหนวยงานรวมกัน 

ระดับ N/A 5 N/A 5 N/A 3 - - 

4.3 รอยละของกิจกรรมการ

ใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุน

ตอหนวย 

รอยละ 100 100 100 100 3 3   
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เปา 
หมาย 

 

ผลการดําเนินงาน ประเมินตาม
เกณฑ  

(เต็ม 3 คะแนน)

ประเมิน
เปา 
หมาย 

ประเมิน
พัฒนาการ 

ตัวบงช้ี หนวย 

2552 2553 2551 2552 2551 2552 2552 2552 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 3.00  

5.1  มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจัดการ 

ระดับ N/A 7 N/A 7 N/A 3 - - 

5.2 ระดับความสําเร็จของการ

ประกันคุณภาพภายใน 

ระดับ 5 6 4 6 3 3   

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน - 3.00  

6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

ระดับ N/A 4 N/A 4 N/A 3 - - 

6.2 รอยละของการรักษา

มาตรฐานระยะเวลาการ

ใหบริการ 

รอยละ N/A 90.00 N/A 91.18 N/A 3 - - 

6.3 รอยละของการลด

ระยะเวลาการใหบริการ 

รอยละ N/A 25.00 N/A 26.00 N/A 3 - - 

 

 

 

2.2.1 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถปุระสงค และแผนงาน 
  

สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค

และแผนงาน จํานวน 2 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา 

ปณิธาน และวัตถุประสงคที่หนวยงานกําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย

รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด โดยสํานัก

ประกันคุณภาพ มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 1 เทากับ 2.50 คะแนน อยูในเกณฑ

ระดับดี มีตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ 1 ตัวบงชี้ สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงได

ดังนี้ 
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ตารางที่ 10 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนงาน 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

2550 2551 2552 
ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัว
บงช้ี 

ตัวหาร 
ผลลัพธ  

ตัวหาร 
ผลลัพธ  

ตัวหาร 
ผลลัพธ  

2552 
  
  

2553 
  
  

2550 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

  

ประเมิน
พัฒนาการ 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

1.1 5 6 6 5 6 2 2 2   

11 19 29 
1.2 

13 
84.62% 

24 
79.17% 

32 
90.63% 

95 95 2 2 3   

ผลประเมินภาพรวมองคประกอบที่ 1 เทากบั 2.50 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน

ดําเนินงาน  และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ใหครบทุกภารกิจ  

 
เปาหมาย ระดับ 5 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

 2. มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกัน 

และกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาต ิ
 3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความ 

สําเร็จของการดําเนินงาน 

 4. มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

 5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ 

ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ

แนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

 7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน อยาง

ตอเนื่อง 
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ผลการดําเนินงาน  
 ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 6 ระดับ ดังนี้ 
 

1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน  สํานักประกันคุณภาพมีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน และ

คําขวัญ (1.1-1-1) เพื่อแสดงจุดยืนของการดําเนินงานที่มีความชัดเจน สอดคลองและตอบสนองกับพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย และสามารถถายทอดลงมาสูการจัดทําแผนงานเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานตาม

ภารกิจในแตละรอบป โดยมีการปรับวิสัยทัศนตามขอเสนอแนะของผลการประเมินในรอบที่แลว และมีการ

เผยแพรปณิธาน วิสัยทัศน และคําขวัญใหบุคลากรสํานักฯ รับทราบโดยทั่วกัน (1.1-1-2) 

 ปณิธาน : ใชหลักการ ประสานกลไก สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ เปนเครื่องมือนําพาสู

ความเปนเลิศ 

 วิสัยทัศน : เปนองคกรที่ผลักดันกลไกการประกันคุณภาพสูการบริหารจัดการของหนวยงาน เพื่อ

การบรรลุวิสัยทัศนรวมกันของมหาวิทยาลัย 

 คําขวัญ : เขาใจหลักการ ประสานกลไก พรอมใหบริการ เพื่องานคุณภาพ 

 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ให
สอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับภารกิจหลักของหนวยงาน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
ชาติ สํานักประกันคุณภาพมีกระบวนการกําหนดแผนงานประจําปของสํานักฯ โดยเริ่มตนจากการจัดทํา

แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานักประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 (1.1-2-1) 

และวิเคราะหแผนงานประจําปของแตละฝาย เพื่อใหเห็นทิศทางของการดําเนินงานตามภารกิจที่จะตองสอด

รับกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  โดยใชกลไกการสัมมาทิฐิรวมกันของบุคลากรเปนตัวขับเคลื่อนการ

ดําเนินงาน จากนั้นจึงนํามาประมวลเปนแผนงานประจําปของสํานักฯ โดยผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ผูบริหาร และบุคลากรสํานัก

ประกันคุณภาพไดรวมกันระดมความคิดในกิจกรรมสัมมาทิฐิ เร่ือง การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร ของสํานัก

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2552 (1.1-2-2) ซึ่งทําให

บุคลากรไดทราบแนวทางการดําเนินงานที่ถายทอดแผนงานระดับมหาวิทยาลัยสูระดับหนวยงาน สําหรับการ

พัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกันและกัน และสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของหนวยงาน แสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 11 ความสอดคลองระหวางภารกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ/โครงการ ของสํานักประกันคุณภาพ 
 

ภารกิจ กลยุทธ ผลผลิตระดับ 
กลยุทธ 

ตัวช้ีวัด ผลการดําเนินงาน 

1. พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพ และ

ยกระดับคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตรสู

ระดับสากล 

พัฒนาปรับปรุงระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพอยางตอเนื่อง 

มหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตรมีผลการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในระดับดีมาก 

และไดรับการรับรอง

มาตรฐานในระดับดี 

ดัชนี มก. สอดคลอง

กับมาตรฐานคุณภาพ 

9 องคประกอบของ 

สกอ. และ 7 

มาตรฐานของ สมศ. 

ดัชนีคณะ สํานัก สถาบัน วิทยาเขต 

สอดคลองกับตัวบงชี้ตามองคประกอบ

คุณภาพ สกอ. และมาตรฐานคุณภาพ 

สมศ. 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

2. บริหารจัดการ

ระบบประกนั

คุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

การดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพที่

ครบถวน ทั้งการควบคุม

คุณภาพ การติดตาม 

การตรวจสอบ และการ

ประเมินคุณภาพอยาง

ตอเนื่อง เปนประจํา 

และครอบคลุมทกุหนวย 

งาน ทุกวิทยาเขต 

หนวยงานภายใน

และมหาวิทยาลยั

ไดรับการประเมิน

คุณภาพภายใน

ประจําป 

ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินงานดาน

ระบบการประกนั

คุณภาพภายใน ตาม

เกณฑ สกอ. และ  

สมศ. 

มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก  

ปรับปรุงใหสอดคลองกบัพันธกิจและ

พัฒนาการ รายงานผลในเวลาที่กาํหนด 

และนําผลไปใชในการปรับปรุง โดยมี

นวัตกรรมที่หนวยงานพัฒนา หรือมีการ

จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

3.  ดําเนินการให

มหาวิทยาลัยไดรับ

การรับรอง

มาตรฐานจาก

ภายนอก 

การจัดเก็บและ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือ

จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองเพื่อ

รองรับการประเมนิ

คุณภาพภายใน

ประจําป 

รายงานการประเมิน

ตนเองของ

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

จัดสงรายงานพรอมผล

การประเมินคุณภาพ

ภายในตอ สกอ. ได

ภายในกําหนด 

มีการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน และรายงานผลการประเมนิ

คุณภาพภายในของสถาบันเสนอตอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

และเปดเผยตอสาธารณชน ภายใน 120 

วัน นับจากวันสิ้นปการศึกษา 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

4. เปดเผยขอมูล

ขาวสารดาน

คุณภาพของ

มหาวิทยาลัยสู

สาธารณชน 

สรางความรู ความ

เขาใจดานการประกัน

คุณภาพใหกับ

บุคลากร 

บุคลากร มก.ให

ความสําคัญกับการ

ทํางานอยางมี

คุณภาพ 

รอยละของจํานวน

บุคลากรที่มีความรู 

ความเขาใจเพิ่มขึ้น

ภายหลังการเขารวม

กิจกรรม 

บุคลากรมีความรู ความเขาใจเพิ่มขึ้น

ภายหลังการเขารวมกิจกรรม คิดเปน 

รอยละ 76.81 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

    
3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน  แผนงานประจําปของสํานักประกันคุณภาพมีการกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จ และเปาหมาย รวมทั้งหมด 32 ตัว ทั้งนี้ ไดถายทอดแผนงานประจําปของสํานักฯ ลงไปใหแตละ

ฝายจัดทําแผนงานของฝาย (1.1-3-1)  และรายงานผลการดําเนินงานตามแผน ดังนี้ 
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ตารางที่ 12 การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมายของการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.

2552 
 

กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.  หนวยงานไดรับคูมือ

กอนเริ่มปการศึกษา 

2552 

3 เดือน กอนเริ่ม

ปการศึกษา 

2552 

 บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

1.1 การพัฒนาปรับปรุงดัชนี

และเกณฑการประเมิน

คุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2. การจัดทํา SAR ของ

หนวยงานเปนไปตาม

คูมือชุดใหม 

ทุกหนวยงาน   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

3. มีคูมือหลักเกณฑและ

แนวปฏิบัติดานการมี

สวนรวมในการประกัน

คุณภาพของนิสิต 

1 เลม   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

1.2 การพัฒนาระบบและ

กลไกการมีสวนรวมในการ

ประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยโดยนิสิต 

4. รอยละของผูเขารวม

กิจกรรมที่มีความพึง

พอใจระดับมากขึ้นไป 

รอยละ 80   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

 พัฒนา

ปรับปรุงระบบและ

กลไกการประกัน

คุณภาพอยาง

ตอเนื่อง 

1.3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

ระบบประกันคุณภาพ มก. 

5. มีรายงานการวิจัย 1 เรื่อง/ป   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

2.1 การประเมินคุณภาพ

ภายในประจําปการศึกษา 

2551 

6. ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการดาน

ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน 

ระดับ 5   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

2.2 การพัฒนาปรับปรุง

คุณภาพโดยใชผลการ

ประเมิน 

7. รอยละของผลการ

ดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ 

ตามขอเสนอแนะ 

รอยละ 80  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

2.3 ฐานขอมูลคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

8. มีการรวบรวมขอมูล

คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพ

ภายในที่ครบถวนเปน

ปจจุบัน 

ระดับ 5   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

 การดําเนินงาน

ดานการประกัน

คุณภาพที่ครบถวน 

ทั้งการควบคุม

คุณภาพ การ

ติดตาม การ

ตรวจสอบ และการ

ประเมินคุณภาพ

อยางตอเนื่อง เปน

ประจํา และ

ครอบคลุมทุกหนวย 

งาน ทุกวิทยาเขต 

2.4  โครงการรางวัลคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ครั้งที่ 3 

9. รอยละของผลงานที่

ไดรับรางวัลคุณภาพ

ตอจํานวนผลงาน

ทั้งหมด 

รอยละ 60   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

10. รอยละของหนวยงาน

ที่สงผลงานเขารวม

ตอหนวยงานทั้งหมด 

รอยละ 20  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

11. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมโครงการ 

คาเฉลี่ยไมนอย

กวา 3.50 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

12. รอยละของหนวยงาน

ที่เขารับการอบรม 

รอยละ 80   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

13. รอยละของหนวยงาน

จัดทํา e-SAR จาก

ขอมูลปการศึกษา 

2550 

รอยละ 60   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

3.1 การจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองประจําปแบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-SAR) โดย

ใชระบบฐานขอมูลดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

(CHE QA ONLINE) ของ 

สกอ. 14. รอยละของหนวยงาน

จัดทํา e-SAR จาก

ขอมูลปการศึกษา 2551 

รอยละ 80   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

 การจัดเก็บและ

วิเคราะหขอมูลเพื่อ

จัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองเพื่อ

รองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน

ประจําป 

3.2 การจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเอง ประจําป

การศึกษา 2551 ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

15. สงรายงานประกัน

คุณภาพประจําป

การศึกษา 2551 ใหกับ 

สกอ. ไดตามกําหนด 

ภายในวันที่ 30 

ก.ย. 2552 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

16. รอยละของจํานวน

บุคลากรที่มีความรู 

ความเขาใจเพิ่มขึ้น

ภายหลังการเขารวม

กิจกรรม 

รอยละ 70   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

4.1 การใหความรูดานการ

ประกันคุณภาพ 

17. ระดับความพึงพอใจ

ของผูเขารวมกิจกรรม 

คาเฉลี่ย 3.51   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

4.2 การถายทอดความรูใน

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวทิยาลัยสูนิสิต 

18. มีเครือขายเกิดขึ้น   อยางนอย 1 

เครือขาย 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

4.3 การจัดการความรูดานการ

ประกันคุณภาพ 

19. รอยละของผูเขารวม

โครงการที่มีความพึง

พอใจระดับมากขึ้นไป 

รอยละ 70   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

4.4 การจัดทําฐานขอมูลการ

ลงทะเบียนออนไลน 

20. มีฐานขอมูลการ

ลงทะเบียนออนไลน 

อยางนอย 1 

ฐานขอมูล 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

 สรางความรู 

ความเขาใจดานการ

ประกันคุณภาพ

ใหกับบุคลากร 

4.5 การผลิตส่ือเพื่อสราง

ความรู ความเขาใจเรื่องการ

21. จํานวนสื่อที่ผลิต อยางนอย 1 ชิ้น   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 
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กลยุทธ แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ประกันคุณภาพ 22. รอยละของผูรับ 

บริการที่มีความพึง

พอใจระดับมากขึ้นไป 

รอยละ 80   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

5.1 การพัฒนาบุคลากรประจํา

สํานักประกันคุณภาพ 

23. รอยละของบุคลากรที่

ไดรับการพัฒนาเขา

รวมประชุม/สัมมนา/

ฝกอบรมตามแผน 

รอยละ 70   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

5.2 การสัมมาทิฐิ/จัดการ

ความรูสํานักประกันคุณภาพ 

24. จํานวนความรู/

รายงานที่มีการบันทึก

และจัดเก็บ 

อยางนอย 2 

เรื่อง 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

5.3 การประกันคุณภาพภายใน

ของสํานักประกันคุณภาพ 

25. ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินงานตาม

แผน/กรอบฯ 

มีนวัตกรรม

ดานการประกัน

คุณภาพ 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

26. จํานวนกิจกรรมทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

11 กิจกรรม/ป   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

5.4 การทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

27. รอยละของผูเขารวม

โครงการที่มีความพึง

พอใจระดับมากขึ้นไป 

รอยละ 80   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

5.5 การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน 

28. ระดับความสําเร็จของ

การนําระบบการ

บริหารความเสี่ยงมา

ใชในการบริหารงาน 

สามารถควบคุม

ความเสี่ยงได  

รอยละ 90 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

5.6 การบริหารจัดการแบบมี

สวนรวม 

29. จํานวนผูเขารวม

ประชุม 

ไมนอยกวา 

รอยละ 80 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

30. ระดับความสําเร็จของ

การใหบริการที่สอด 

คลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ 

รอยละ 80   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

5.7 การสํารวจความตองการ

ของผูรับบริการ 

31. รอยละของผูรับ 

บริการที่มีความพึง

พอใจระดับมากขึ้นไป 

รอยละ 80   บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 

 พัฒนาการ

บริหารจัดการ

ภายในองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 

5.8 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน 

32. ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาปรับปรุง

การดําเนินงาน 

มีการนําผลการ

ประเมินมา

พัฒนาปรับปรุง

การดําเนินงาน 

  บรรลุเปาหมาย 

  ไมบรรลุเปาหมาย 
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 4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ สํานักประกันคุณภาพมีกลไกในการติดตามผลการ

ดําเนินงานตามแผน ผานการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ เดือนละ 1 คร้ัง ในวาระการติดตามผล

การดําเนินงานตามแผน (1.1-4-1) และกําหนดใหทุกฝายรายงานความกาวหนารายไตรมาส (1.1-4-2)  

ซึ่งในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ 

 
 5.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 
ครั้ง สํานักประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลตามตัวชี้วัดรายไตรมาส ตัวบงชี้

ความสําเร็จ ตามเปาหมายที่กําหนดไวในขอ 3 โดยใหมีการรายงานผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตาม

เปาหมายที่กําหนด (รายไตรมาส) รอบ 6 เดือน ในการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ (1.1-5-1) และ

รอบ 12 เดือน ในรายงานสรุปผลการดําเนินงานของฝายตางๆ (1.1-5-2)  

 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมาย

กับยุทธศาสตร และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยและของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและ
แนวโนมในอนาคตอยางสมํ่าเสมอ  สํานักประกันคุณภาพมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ 

แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย (1.1-6-1) และ

นํามากําหนดเปนแผนงานสํานักประกันคุณภาพ รายละเอียดดังตารางการวิเคราะหตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 13  การวิเคราะหความสอดคลองของแผนงานสํานักประกนัคุณภาพกับยุทธศาสตร มก. 
 

แผนบริหาร
ราชการแผนดนิ 

ประเด็นยุทธศาสตร
กระทรวง 

แผนปฏิบัติราชการ 
มก. 

กลยุทธสํานักประกันคุณภาพ 

ขอที่  1.1, 1.2, 

3.1,  7.5, 7.7 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2   

คือ การยกระดับ 

คุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา 

ยุทธศาสตร มก. ขอที่ 3

คือ  สรางมาตรฐาน

คุณภาพบัณฑิต และ

สงเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพและขับเคลื่อน
ระบบประกันคุณภาพสูหนวยงานในทุกระดับ 

2. ควบคุมและติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

3. รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํารายงานการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยและการรับการ

ประเมินจากภายนอก 

4. สรางความรูความเขาใจการประกันคุณภาพแก
บุคลากรทุกประเภทและทุกระดับ 

5. พัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

1.1 ระดับ 6 2 ระดับ 5  
ระดับ 6 

คะแนน 2 
 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 ปณิธาน วิสัยทัศน และคําขวัญสํานกัประกันคุณภาพ 

1.1-1-2 ชองทางการเผยแพรปณิธาน และวิสัยทัศนของสํานกัประกันคุณภาพ เชน 

www.qa.ku.ac.th  จดหมายขาว  ปายปดประกาศ เปนตน 

1.1-2-1 

 

เอกสารประกอบการประชุม เร่ือง การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

ของสํานกัประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551  

1.1-2-2 เอกสารประกอบการประชุม เร่ือง การจัดทําแผนที่ยทุธศาสตร ของสํานักประกนั

คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 เมือ่วันที่ 23 กนัยายน 2552 

1.1-3-1 ผลการดาํเนนิงานตามแผนงานของสาํนกัประกนัคุณภาพประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

1.1-4-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกนัคุณภาพ รอบปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1.1-4-2 รายงานการตดิตามความกาวหนาการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของสาํนักประกนั

คุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

1.1-5-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกนัคุณภาพ  

1.1-5-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของฝายตางๆ 

1.1-6-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2551 – 2554) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ฉบับอนุมัติ

จากที่ประชุมสภามหาวทิยาลัย คร้ังที่ 4/2552 วันที ่27 เมษายน พ.ศ. 2552) 
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ตัวบงชี้ที ่1.2    รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานที่กําหนด  
 
เปาหมาย  รอยละ 95.00 

ผลการดาํเนนิงาน 
สํานักประกันคุณภาพไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ และเปาหมาย รวมทั้งหมด 32 ตัว ทั้งนี้ ได

ถายทอดแผนงานประจําปของสํานักฯ ลงไปใหแตละฝายจัดทําแผนงานของฝาย และรายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผน พบวา เมื่อส้ินปงบประมาณ พ.ศ.2552 มีตัวชี้วัดที่บรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว  

29 ตัว รายละเอียดดังแสดงไวตามเกณฑระดับ 3 ในตัวบงชี้ที่ 1.1  

- ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่บรรลุเปาหมาย จํานวน 29 ตัว 

- ตัวชี้วัดทั้งหมดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 32 ตัว 

ดังนั้น รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงาน คิดเปน รอยละ 90.63 
   

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 60 – 74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75 – 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงช้ี ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

1.2 
รอยละ 

90.63 
3 

รอยละ 

95.00 
 

รอยละ 79.17

คะแนน 2 
 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

1.2-1 แผนงานประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานักประกันคุณภาพ  

1.2-2 ผลการดาํเนนิงานตามแผนงานของฝายตางๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
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2.2.2 องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลกั 
   

 สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก มีตัวบงชี้บังคับ 3 

ตัวบงชี้ ซึ่งในปนี้สํานักประกันคุณภาพ ไดกําหนดตัวบงชี้เลือก จํานวน 4 ตัวบงชี้ ที่สอดคลองกับภารกิจของ

สํานักประกันคุณภาพ และสอดรับกับบทบาทและหนาที่ของหนวยงานโดยมุงสนับสนุนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในดานการบริหาร มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 2 เทากับ 

2.86 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก มีตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ 3 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ ไมมีการ

ประเมินเปาหมายและพัฒนาการ 4 ตัวบงชี้ เนื่องจากเปนตัวบงชี้ใหม สําหรับรายละเอียดผลการประเมนิแสดง

ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 14   ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

2550 2551 2552 
ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัว
บงช้ี 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

2552 
  
  

2553 
  
  

2550 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

  

ประเมิน
พัฒนาการ 

 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

5 5 7 2.1 

13 

38.46% 

12 

41.67% 

15 

46.67% 33.33% 40.00% 3 3 3   

N/A N/A 7,039.60 N/A 3.70 N/A N/A 3 - - 2.2 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

1,785 

3.94 

 ขึ้นไป      

2.3 5 5 5 5 5 3 3 3   

2.4 N/A N/A 5 N/A 5 N/A N/A 3 - - 

2.5 12 9 13 11 11 3 2 3   

2.6 N/A N/A 5 N/A 5 N/A N/A 3 - - 

2.7 N/A N/A 5 N/A 6 N/A N/A 2 - - 

ผลประเมินภาพรวมองคประกอบที่ 2 เทากบั 2.86 
 

หมายเหตุ    ตัวบงชี้ที่ 2.4 - 2.7 เปนตัวบงชี้เลือกเพิ่มเติม 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1   รอยละของกจิกรรม/โครงการบรกิารทางวิชาการ และวิชาชีพทีต่อบสนองความ
ตองการพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและ
นานาชาติตอบุคลากรประจํา  

 
เปาหมาย รอยละ 33.33    

ผลการดําเนินงาน 
  กิจกรรมบริการทางวิชาการที่สํานักประกันคุณภาพจัด สวนใหญเปนการดําเนินงานในลักษณะของ

การประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม เพื่อสรางความรู ความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหกับบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหลัก ซึ่งตามเจตารมณของตัวบงชี้นี้ใหพิจารณาที่กลุมเปาหมายที่เปน

บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น การแสดงถึงศักยภาพของสํานักฯ ในดานการใหบริการวิชาการที่เกี่ยวของ

กับการประกันคุณภาพจึงพิจารณาจากการไดรับการยอมรับจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมาเขารวม/

เยี่ยมชมการดําเนินงานของสํานักฯ โดยในปการศึกษา 2552 มี 1 กิจกรรมที่เปนลักษณะการจัดการความรู  

ที่สํานักฯ ดําเนินการและมีผูแทนจากตางมหาวิทยาลัยเขารวม นอกนั้นเปนการขอเขาศึกษาดูงานจาก

หนวยงานภายนอก จํานวน 6 กิจกรรม 

 - จํานวนกิจกรรมบริการทางวิชาการ จํานวน 7 กิจกรรม 

 - จํานวนบุคลากรประจํา (เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง) จํานวน 15 คน 

 ดังนั้น รอยละของกิจกรรมบริการทางวิชาการตอจํานวนบุคลากรประจํา คิดเปน รอยละ 46.67 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1-19 รอยละ 20-29 รอยละ 30 หรือมากกวา 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงช้ี ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรลุ 
 = ไมบรรลุ 

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

2.1 รอยละ 46.67  3 
รอยละ 

33.33 
 

รอยละ 41.67

คะแนน 3 
 

 
รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.1-1 

 

หนังสือขอความอนุเคราะหศึกษาดูงานจากภายนอก /หนังสือเชิญบุคคลภายนอกเขารวม

โครงการ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.1-2 รายงานการประเมินผลการศึกษาดูงานจากภายนอก 

2.1-3 รายงานประเมินผลโครงการการจัดการความรูสํานักงานเลขานุการคณะวิชา 

2.1-4 แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.1,2.2  

2.1-5 สรุปจํานวนบุคลากรประจําของสํานักประกันคุณภาพ ในรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR)    

 
ตัวบงชี้ที่ 2.2   ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 
เปาหมาย N/A 

ผลการดาํเนนิงาน 
 สํานักประกันคุณภาพ มีนโยบายใหมีการประเมินผลการดําเนินงานในทุกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนํา

ขอมูลปอนกลับมาใชในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยในรอบปการศึกษา 2552 มี

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการทั้งหมด จํานวน 33 กิจกรรม มีการประเมินผลความพึงพอใจครบทุก

กิจกรรม คิดเปนรอยละ 100 โดยผลการประเมินความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.43 – 5.00 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

- ผลรวมของคาเฉลี่ยความพึงพอใจในโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด 7,039.60  

- ผลรวมของจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถามในทุกโครงการ/กิจกรรม 1,785 คน 

ดังนั้น ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คิดเปน 3.94 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ความพึงพอใจ 1.51 - 2.50 ความพึงพอใจ 2.51 - 3.50 ความพึงพอใจ 3.51 ข้ึนไป 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี ้ ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพฒันาการ 

2.2 คาเฉลี่ย 3.94 3 N/A - N/A - 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.2-1 แบบเก็บขอมูลดิบที่ 2.2 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 

2.2-2 รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ฝายพัฒนาและฝกอบรม ปการศึกษา 2552 

2.2-3 รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน     

ปการศึกษา 2552 

2.2-4 รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

 ปการศึกษา 2552 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.3  ระดับความสาํเร็จของการใหบริการทีส่อดคลองกับความตองการของผูรับบรกิาร   
 
เปาหมาย ระดับ 5 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
  1.  มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 

  2.  มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

  3.  มีการดําเนนิการตามแผนการใหบริการที่กําหนด 

  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 

  5.  มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมนิมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  1.  มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ  สํานักประกันคุณภาพ มีการสํารวจความตองการ

ของผูรับบริการใน 2 รูปแบบคือ 1) จากแบบประเมินโครงการที่ผูรับบริการไดใหขอเสนอแนะถึงโครงการที่

ตองการใหสํานักประกันคุณภาพจัดในครั้งตอไป  และ 2) จากแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 จากการรวบรวมขอเสนอแนะในแตละโครงการสัมมนา/ฝกอบรมที่สํานักประกัน

คุณภาพไดดําเนินการในปการศึกษา 2552 เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําแผนการใหความรูดานประกันคุณภาพ 

พบวา ผูรับบริการตองการใหมีการจัดกิจกรรมใหมๆ ที่มีความหลากหลาย และเปนความตองการของแตละ

บุคคล ซึ่งไดรวบรวมหัวขอโครงการที่ตองการใหดําเนินการ เสนอใหผูบริหารสํานักประกันคุณภาพพิจารณา

เลือกหัวขอในการจัดทําแผนดําเนินงานในปการศึกษา 2552 ซึ่งโครงการที่เปนความตองการของผูรับบริการ 

และสํานักประกันคุณภาพไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องนั้น ไดแก โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2552 
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โครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 (2.3-1-1) 

 รูปแบบที่ 2 จากแบบสํารวจความตองการของผูรับบริการ  สํานักประกันคุณภาพไดจัดทําแบบ

สํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการในปการศึกษา 2552 พบวา ผูรับบริการมีความ 

พึงพอใจตอการรับบริการ และมีความตองการใหสํานักประกันคุณภาพจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการถายทอด

ความรูดานการประกันคุณภาพ ซึ่งโครงการที่เปนความตองการของผูรับบริการ และสํานักประกันคุณภาพได

นํามาดําเนินการ ไดแก โครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินฯ แยกเปนระดับคณะวิชา และ

หนวยงานสนับสนุน (2.3-1-2) นอกจากนี้ทางดานสารสนเทศสํานักประกันคุณภาพไดจัดทําแบบสํารวจความ

ตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการตอจดหมายขาว QA.KU. และเว็บไซต www.qa.ku.ac.th  และนํา

ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามมาปรับปรุงจดหมายขาวและเว็บไซต (2.3-1-3) 

 

  2.  มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  สํานักประกัน

คุณภาพ ไดนําความตองการของผูรับบริการที่ไดจากขอเสนอแนะจากแบบประเมินโครงการ และแบบสํารวจ

ความตองการของผูรับบริการ มาวางแผนการใหบริการใหสอดคลองกับความตองการ ซึ่งไดพิจารณาจาก

หัวขอกิจกรรมที่มีผูรับบริการตองการมาก หรือตองการใหจัดซ้ําอีก ทั้งพิจารณาจากลําดับความสําคัญของ

หัวขอที่ทันตอสถานการณปจจุบัน เพื่อสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานภายนอก เชน 

โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน รุนที่ 3 และ 4 ใหกับผูปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพของหนวยงาน (2.3-2-1) โครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินฯ แยกเปนระดับคณะ

วิชา และหนวยงานสนับสนุน และดําเนินการครอบคลุม 4 วิทยาเขต (2.3-2-2) รวมทั้งโครงการเยี่ยมบาน

คุณภาพ (2.3-2-3) เพื่อนํามาจัดทําแผนงานสํานักประกันคุณภาพ (2.3-2-4) โดยเสนอผานคณะกรรมการ

ประจําสํานักประกันคุณภาพรวมพิจารณา  

 

  3.  มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด  สํานักประกันคุณภาพนําแผนงานที่กําหนด

มาจัดโครงการ/กิจกรรม ตามแผนอยางครบถวน (2.3-3-1 และ 2.3-3-2) และในปการศึกษา 2552 มีการจัด

โครงการที่สอดรับกับความตองการของผูรับบริการ จํานวน 6 โครงการ ไดแก  

  3.1 โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2553 แบงการดําเนินงานออกเปน 2 กิจกรรม คือ คร้ังที่ 

1 วันที่ 31 มีนาคม 2553 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คร้ังที่ 2 กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 8 เมษายน  2553 

 3.2 โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมก. มีการดําเนินงาน 

2 รุน คือ รุนที่ 3 สําหรับคณะวิชา วันที่ 22 - 23 เมษายน 2553  และรุนที่ 4 สําหรับหนวยงานสนับสนุน วันที่ 

29 – 30 เมษายน 2553 
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 3.3 โครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินฯ แยกเปนระดับคณะวิชา และ

หนวยงานสนับสนุน โดยดําเนินการครอบคลุมทั้ง 4 วิทยาเขต  วิทยาเขตบางเขน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552  

วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 1 ธันวาคม 2552 และวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร วันที่ 8 ธันวาคม 2552 

 3.4 โครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดําเนินงาน 2 กิจกรรม 

คือ การประยุกตใช Total  Quality Management กับการประกันคุณภาพ และ Benchmarking กับ

กระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มุงผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ  วันที่ 26  สิงหาคม 2552  

 3.5 โครงการการจัดการความรูสํานักงานเลขานุการคณะวิชา เร่ืองแนวทางการรวบรวมขอมูลเพื่อ

สนับสนุนการจัดทํา SAR คณะวิชา วันที่ 29 กันยายน 2552 

 3.6 โครงการสัมมนา  เ ร่ือง  แนวทางการประเมินผลลัพธการประกันคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วันที่ 23 ธันวาคม 2552 

 

  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ  สํานักประกันคุณภาพมีการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินโครงการตามแผนฯ จากการสรุปการดําเนินงานประจําเดือน รวมทั้งในทุกโครงการ/

กิจกรรมมีการประเมินผลการดําเนินงานจากแบบสอบถามใหผูเขารวมโครงการไดแสดงความคิดเห็น และ

จัดทํารายงานการประเมินผลทุกโครงการ จํานวน 6 โครงการ โดยทุกโครงการมีผลการประเมินความพึงพอใจ

อยูในระดับมาก (2.3-4-1 และ 2.3-4-2) 
 
   5.  มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 
สํานักประกันคุณภาพไดมีการรวบรวมขอเสนอแนะจากการประเมินโครงการ/กิจกรรม มาปรับปรุงการจัด

โครงการ/กิจกรรม ไดแก  การจัดสงเอกสารประกอบโครงการฝกอบรมเลขานุการฯ รุนที่ 3 และ 4 ใหผูเขารวม

ไดศึกษาลวงหนา  เนื่องจากในรุนที่ 1 และ 2 ไดรับขอเสนอแนะใหสงเอกสารใหผูเขารวมไดศึกษากอน (2.3-5-

1) การจัดทําคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินพรอมเผยแพรใหเร็วขึ้น (2.3-5-2) และนําขอเสนอแนะจาก

การประเมินผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพประจําป 2552  มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการใน 

ปการศึกษา 2553 (2.3-5-3) 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้ ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ
ป 51 

 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพัฒนาการ 

2.3  ระดับ 5 3 ระดับ 5  
ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.3-1-1 สรุปขอเสนอแนะโครงการสัมมนา-อบรม ในปการศึกษา 2552 

2.3-1-2 สรุปผลสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูรับบริการ ของสาํนักประกนั

คุณภาพ 

2.3-1-3 สรุปผลประเมินความพงึพอใจตอจดหมายขาว QA.KU.และเว็บไซต www.qa.ku.ac.th 

2.3-2-1 โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในของ มก.  

2.3-2-2 โครงการประชมุชี้แจงคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมนิคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

2.3-2-3 โครงการเยีย่มบานคุณภาพ ประจําป 2552 

2.3-2-4 แผนงานสํานกัประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

2.3-3-1 รายงานผลการดําเนินงานของฝายพัฒนาและฝกอบรม 

2.3-3-2 รายงานผลการดําเนินงานของฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

2.3-4-1 รายงานประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ของฝายพัฒนาและฝกอบรม  

2.3-4-2 รายงานประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ของฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

2.3-5-1 ขอเสนอแนะจากโครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ของ มก. รุนที่ 1 และ 2 

2.5-5-2 ขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับดัชนีชี้วัด 

2.3-5-3 รายงานประเมินผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2552  และประจําป 2553 
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ตัวบงชี้ที่ 2.4  ระดับความสาํเร็จของการใหบริการระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง 
(ตัวบงชี้เลือก) 
 
เปาหมาย N/A 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 
  1.  มีการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  2.  มีระบบสารสนเทศที่พรอมใชงาน 

  3.  มีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ  

  4.  มีการติดตามและประเมินผลการใหบริการ 

  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการระบบสารสนเทศ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  1.   มีการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ  ดวยสํานักประกันคุณภาพมีแนวคิดในการ

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการภายในสํานักฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน และ

บรรจุไวในแผนงานสํานักฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 (2.4-1-1) และมอบหมายให 2 ฝายไปวางแผนงาน

รองรับการปรับปรุงระบบสารสนเทศ ดังนี้ การพัฒนาระบบฐานขอมูลการลงทะเบียนออนไลน มอบหมายให

ฝายพัฒนาและฝกอบรมเปนผูดูแล และฐานขอมูลผูประเมินคุณภาพภายใน มก. มอบหมายใหฝายตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายในเปนผูดูแล  

 

  2.  มีระบบสารสนเทศที่พรอมใชงาน  ฐานขอมูลทั้ง 2 ฐาน มีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน 

และพรอมใชงาน โดยระบบการลงทะเบียนออนไลน มีการเปดใชงานครั้งแรกในโครงการสงเสริมคุณภาพและ

ผลิตภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 และจนถึงปจจุบันไดใชระบบฐานขอมูล

ลงทะเบียนออนไลนสําหรับดําเนินกิจกรรมในปการศึกษา 2552 ไปแลวจํานวน 10 กิจกรรม (2.4-2-1) มี

ชองทางการใหบริการโดยใช URL http://www.qa.ku.ac.th /voq_v2 สําหรับฐานขอมูลผูประเมินคุณภาพ

ภายใน มก. ไดมีการกรอกชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบ / ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ต้ังแต ป พ.ศ. 2544 

จนถึงปจจุบัน มีชองทางการใหบริการโดยใช URL http://qa.ku.ac.th/_db_qaBeer/inFrm/AAA.php (2.4-2-2) 

 

  3.  มีคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ  ผูพัฒนาระบบไดจัดทําคูมือประกอบการใชงาน มาเพื่อให

ผูใชงานไดศึกษาวิธีการเขาถึงการใชงานไดอยางสะดวก (2.4-3-1)  
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  4.  มีการติดตามและประเมินผลการใหบริการ  จากวันแรกที่มีการเปดใชงานระบบฐานขอมูล

ลงทะเบียนออนไลน ในโครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2552 ฝายพัฒนาและ

ฝกอบรมไดเพิ่มขอคําถามที่ใชประเมินการลงทะเบียนผานระบบการลงทะเบียนออนไลน และสรุปประเมินผล

การใหบริการระบบลงทะเบียนออนไลน (2.4-4-1) พบวา ไดรับความพึงพอใจจากผูใชระบบ วาเปนระบบที่ใช

งานงาย รูปแบบสวยงาม ทําใหเกิดการสื่อสาร 2 ทาง ระหวางผูจัด และผูเขารวมที่สามารถตรวจสอบรายชื่อ

การเขารวมไดตลอดเวลา อยางไรก็ตาม ยังมีขอรองเรียนเกี่ยวกับความไมสะดวกในการลงทะเบียนผานระบบ 

ดังนี้ 

  -  ไมสะดวกสําหรับหนวยงานที่อยูตามสถานี / วิทยาเขต ที่มีปญหาในการใชงานเครือขาย

อินเทอรเน็ต ทําใหไมสามารถสมัครเขารวมโครงการได 

  -  การสมัครเขารวมโครงการสําหรับผูปฏิบัติงานใหมที่ยังไมมี Username ของมหาวิทยาลัย 

กอใหเกิดความยุงยากในการประสานงาน และอาจไมทันเวลากับการรับสมัครทําใหไมไดเขารวมโครงการ 

  -  ระบบออกแบบมาเพื่อใหผูเขารวมโครงการแตละคนสมัครดวยตนเอง เพราะจะมีรายละเอียด

การกรอกขอมูลสวนบุคคลคอนขางมาก ซึ่งบางรายการคิดวาไมจําเปนตองมี เชน เลขที่บัตรประจําตัว

ประชาชน เพราะควรเปนความลับสวนบุคคล เปนตน และลักษณะการสมัครเขารวมดวยตนเองนี้ ทําใหมี

ความยุงยากกับบางหนวยงานที่ผูสมัครตองการใหสวนกลางตนสังกัดดําเนินการให 

  -  สมัครเขารวมผานระบบการลงทะเบียนออนไลน แตไมปรากฏรายชื่อยืนยันการเขารวม 

  

  5.  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการใหบริการระบบสารสนเทศ จากการรวบรวมประเด็น

ปญหาตางๆ เหลานี้ พบวา ปญหาดานเทคนิคเกี่ยวกับการใชงานบนเครือขาย และการใช Username ของ

ผูสมัคร เปนเรื่องจําเปนที่ตองปฏิบัติ จึงไดแจงใหกับผูรับบริการที่พบปญหานี้ไดเขาใจ สําหรับปญหาการกรอก

รายละเอียดในขอมูลสวนบุคคลที่มีมากเกินความจําเปน และการสมัครผานระบบแตไมมีรายชื่อยืนยันใน

ระบบ ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ และรอการปรับแกไขกับผูพัฒนาระบบตอไป (2.4-5-1) 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ที ่ ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพฒันาการ 

2.4 ระดับ 5 3 N/A - N/A - 
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รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.4-1-1 แผนงานสํานักประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

2.4-2-1 ระบบการลงทะเบียนออนไลน สํานักประกันคุณภาพ 

2.4-2-2 ฐานขอมูลผูประเมินคุณภาพภายใน มก. 

2.4-3-1 คูมือการใชงานระบบการลงทะเบียนออนไลน สํานักประกันคุณภาพ 

2.4-4-1 ขอเสนอแนะจากผูรับบริการที่ลงทะเบียนผานระบบลงทะเบียน online 

2.4-5-1 รายการปรับปรุงระบบลงทะเบียนออนไลน 

 
 
ตัวบงชี้ที ่2.5    จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม  
(ตัวบงชี้เลือก) 
 
เปาหมาย 11 กิจกรรม 

ผลการดาํเนนิงาน 

  สํานักประกันคุณภาพ ไดสงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งที่

มหาวิทยาลัยจัด และที่สํานักประกันคุณภาพจัดขึ้น โดยในปการศึกษา 2552 มีจํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 13 กิจกรรม เปนกิจกรรมที่เขารวมกับมหาวิทยาลัย 8 กิจกรรม และกิจกรรมที่สํานักฯ  

จัดเอง 5 กิจกรรม และถาพิจารณาตามลักษณะของการจัดกิจกรรม พบวา 1) เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิด

ความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย จํานวน 1 กิจกรรม 2) เปนกิจกรรมที่สงเสริมให

เกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ จํานวน 2 กิจกรรม 

3) เปนกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา จํานวน 5 กิจกรรม 4)เปน

กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม จริยธรรม จํานวน 4 กิจกรรม 

และ 5) เปนกิจกรรมที่แสดงศิลปวัฒนธรรมสากลของชาติอ่ืนๆ จํานวน 1 กิจกรรม 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

1 -5 กิจกรรม 6 – 10 กิจกรรม 11 กิจกรรม หรือมากกวา 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้ ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ
ป 51 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

2.5 13 กิจกรรม 3 
11 

กิจกรรม 
 

9 กิจกรรม 

คะแนน 2 
 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.5-1 โครงการวนัพฒันาและปลกูตนไม ประจําป 2552  

2.5-2 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานตในร้ัวนนทรี ประจาํป 2553 

2.5-3 โครงการวฒันธรรมดี มีรอยยิ้ม แบงปนความสุข สมานสามัคคี 

2.5-4 โครงการเยีย่มบานคุณภาพ ประจําป 2552 คร้ังที่ 4 

2.5-5 โครงการสัมมนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง ศีล สมาธ ิปญญา กับ

ความสาํเร็จขององคกร 

2.5-6 งานพธิีถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2552 

2.5-7 งานทาํบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีข้ึนปใหม 2553 

2.5-8 โครงการศึกษาดูงานระบบฐานขอมูลการบริหารจัดการ และแนวทางการเพิม่

ประสิทธิภาพงานบริการ 

2.5-9 โครงการสัมมาทิฐ ิเร่ือง การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสํานัก

ประกันคุณภาพ รวมกิจกรรมปนรักสูนองชนบท  

2.5-10 โครงการพธิีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของแผนดิน ป 2552 

2.5-11 โครงการบริจาคโลหิตใหแกศูนยบริการโลหติแหงชาต ิณ คณะวนศาสตร 

2.5-12 โครงการวางพวงมาลาและรวมพธิีทาํบุญอทุิศสวนกุศลในวนัสถาปนา

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ครบรอบปที่ 67 

2.5-13 โครงการเยีย่มบานคุณภาพมหาวิทยาลยัในตางประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี 
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ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับความสาํเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการใหความรูดานการประกัน
คุณภาพ 

 
เปาหมาย N/A 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ) 
 1. โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไว 

 2. มีจํานวนผูเขารวมจริงตอจํานวนกลุมเปาหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไมนอยกวา 

รอยละ 80 

 3. คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ/กิจกรรมไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 4. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 5. ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชมีคาเฉลี่ยไมนอยวา 3.51 จาก 

คะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดําเนินงาน 
  ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ขอ ดังนี้ 
 

 1.  โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไว สํานักประกัน

คุณภาพมีการจัดโครงการ/กิจกรรมการประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม/ศึกษาดูงาน รวม 33 กิจกรรม ในจํานวนนี้เปน

โครงการ/กิจกรรมการใหความรูดานการประกันคุณภาพแกบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 14 

กิจกรรม ซึ่งจากการสรุปประเมินผลกิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมด พบวา สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ระบุไว  

 
  2.  มีจํานวนผูเขารวมจริงตอจํานวนกลุมเปาหมายที่กําหนดในโครงการ/กิจกรรมไมนอยกวา
รอยละ 80 จากกิจกรรมที่ดําเนินการทั้งหมด 14 กิจกรรม มีจํานวนผูเขารวมจริงนอยกวารอยละ 80 ที่ต้ัง

เปาหมายไวเพียง 1 กิจกรรม นอกนั้นมีผูเขารวมจริงเมื่อเทียบกับเปาหมายอยูที่รอยละ 86.67 ข้ึนไป และมีถึง 

10 กิจกรรมที่มีผูเขารวมมากกวาเปาหมายที่กําหนดไว  

 
  3.  คาเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของการจัดโครงการ/กิจกรรมไมนอยกวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 ไมนอยกวารอยละ 80 เมื่อเสร็จส้ินการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง ฝายพัฒนาและฝกอบรมจะมี

การประเมินผลการบรรลุวัตถุประสงค และความพึงพอใจของผูเขารวมจากแบบสอบถามที่ใหผูเขารวมได

แสดงความคิดเห็นตอการจัดโครงการ ในภาพรวมทั้ง 14 กิจกรรม พบวา ผูเขารวมมีความพึงพอใจตอการ

ดําเนินงานระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไปจํานวน 12 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 85.71 โดยกิจกรรมที่ผูเขารวม

มีความพึงพอใจสูงสุด  คือ  โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 



   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552     48 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุนที่ 3 สําหรับคณะวิชา มีคาเฉลี่ย 4.27 สวนกิจกรรมที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ

ไมถึง 3.51 จํานวน 2 กิจกรรม ไดแก โครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

สําหรับหนวยงานสนับสนุน มก. วิทยาเขตกําแพงแสน และโครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้ และเกณฑ

ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มก. วิทยาเขตศรีราชา มีคาเฉลี่ย 3.43 และ 3.49 ตามลําดับ  

 
  4.  ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีความรูความเขาใจมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 การประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมกิจกรรมที่เปนลักษณะการประชุม สัมมนา จะวัดจาก

คําตอบในแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู ความเขาใจ แตถากิจกรรมที่เปนลักษณะการฝกอบรมจะวัดความรู 

ความเขาใจจากแบบทดสอบกอน-หลัง (Pre-Post Test) โดยในภาพรวม 14 กิจกรรม ผูเขารวมมีความรูความ

เขาใจ มีคาเฉลี่ยเกิน 3.51 จํานวน 12 กิจกรรม ยกเวน โครงการสงเสริมคุณภาพและผลิตภาพ มก. เร่ือง การ

ประยุกตใช Total Quality Management กับการประกันคุณภาพ โครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้ และ

เกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานสนับสนุน มก. วิทยาเขตกําแพงแสน มีคาเฉลี่ยเทากันที่ 3.43 

และเมื่อประมวลผลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.82  

 
  5.  ผูเขารวมโครงการ/กิจกรรมมีการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชมีคาเฉลี่ยไมนอยวา 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 ในการจัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเขารวมกิจกรรม สํานักประกันคุณภาพจะมี

ขอคําถามเกี่ยวกับการนําความรูที่ไดไปประยุกตใช พบวา กิจกรรมที่ดําเนินการทั้ง 14 กิจกรรม ผูเขารวมมีการ

นําความรูที่ไดไปประยุกตใชมีคาเฉลี่ยเกิน 3.51 จํานวน 13 กิจกรรม ยกเวน โครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้ 

และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา มก. วิทยาเขตศรีราชา มีคาเฉลี่ย 3.50 และเมื่อ

ประมวลผลในภาพรวม มีคาเฉลี่ย 3.82  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีผลการดําเนนิงาน 1 – 2 ขอ  มีผลการดําเนนิงาน 3 – 4 ขอ  มีผลการดําเนนิงานครบทัง้ 5 ขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ที ่

ผลการดาํเนนิงาน คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

2.6 5 ขอ 3 N/A - N/A - 
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รายการหลักฐาน  (ใชเอกสารชุดเดียวกนัประกอบการพิจารณาในเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ) 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.6-1 สรุปผลประเมินโครงการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ของฝายพฒันาและฝกอบรม  

ปการศึกษา 2552 

2.6-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสงเสรมิคุณภาพและผลิตภาพมหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร 

2.6-3 รายงานการจดัการความรูสํานักงานเลขานุการคณะวิชา เร่ือง แนวทางการรวบรวม

ขอมูลเพื่อสนบัสนุนการจัดทํา SAR คณะวิชา 

2.6-4 รายงานการประเมินโครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ

ภายใน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 4 วทิยาเขต 

2.6-5 รายงานผลการดําเนินงานโครงการสัมมนา เร่ือง แนวทางการประเมนิผลลัพธการ

ประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2.6-6 รายงานการประเมินผลโครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รุนที ่3 และ 4 

 
ตัวบงชี้ที่ 2.7  ระดับความสําเร็จของกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
(ตัวบงชี้เลือก) 
 

เปาหมาย N/A 
เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 

 1. มีแผนการดําเนินงาน 

 2. มีการจัดทําขอมูล เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 

 3. มีการชี้แจงและจัดสงแผนการดําเนินงาน แนวทาง และกําหนดการการประเมินคณุภาพภายใน ให

หนวยงานรับทราบ กอนดําเนินการประเมินฯ 

 4. มีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวไมนอยกวา 

รอยละ 90 

 5. มีการจัดสงรายงานผลการประเมินฯ ใหหนวยงาน ภายใน 30 วันทําการหลังจากเสร็จส้ินการ

ประเมินไมนอยกวารอยละ 80 จากทุกหนวยงานที่รับประเมิน 

 6. มีการติดตาม และสรุปผลการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ นําเสนอผูบริหารรับทราบภายใน 2 

เดือน ไมนอยกวารอยละ 80 จากทุกหนวยงานที่รับประเมิน 

 7. มีการติดตามประเมินผลกระบวนการประเมินคุณภาพภายในจากผูเกี่ยวของ โดยมีคาเฉลี่ย 

ความพึงพอใจ ไมนอยกวา 3.50 คะแนน 

 8. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปตอไป 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  1.  มีแผนการดําเนินงาน สํานักประกันคุณภาพมีการประชุมระดมความคิดเพื่อจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน แนวทาง และกําหนดการการประเมินคุณภาพภายในและเสนอผูบริหารอนุมัติเห็นชอบ จากนั้นมี

การจัดสงแผนการดําเนินงาน แนวทาง และกําหนดการการประเมินคุณภาพภายในใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

(2.7-1-1) เพื่อเตรียมแผนรับการประเมินคุณภาพภายในใหสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ที่กําหนด ตามเอกสารคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินฯ สําหรับคณะวิชา สํานัก และสถาบัน (2.7-1-2) 
 
  2.  มีการจัดทําขอมูล เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายใน สํานักประกันคุณภาพมีการ

จัดทําตารางวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft excel และจัดทําแบบเก็บขอมูลดิบ เพื่อใชในการ

สรุปผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรมของหนวยงาน และแบบฟอรมตางๆ เพื่อชวยใหการประเมินคุณภาพ

ภายในเปนไปอยางสะดวกเรียบรอยและมีประสิทธิภาพสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปใชปฏิบัติเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน (2.7-2-1) 

 
  3.  มีการชี้แจงและจัดสงแผนการดําเนินงาน แนวทาง และกําหนดการการประเมินคุณภาพ
ภายใน ใหหนวยงานรับทราบ กอนดําเนินการประเมินฯ สํานักประกันคุณภาพไดมีการจัดประชุมชี้แจง

รูปแบบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 (2.7-3-1) สวนในการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 ไดจัดโครงการประชุมชี้แจงคูมือตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพ

ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมีประเด็นเนื้อหาในการชี้แจงแนวทาง และกําหนดการการประเมิน

คุณภาพภายในใหแกหนวยงานทุกระดับทุกวิทยาเขต จํานวน 4 คร้ัง ไดแก วิทยาเขตบางเขน วันที่ 19 

พฤศจิกายน 2552 วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552 วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 1 ธันวาคม 2552 

และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2552 โดยรองอธิการบดีฝายประกัน

คุณภาพและผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพเปนวิทยากรหลัก (2.7-3-2) 

 
  4.  มีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไวภายใน
เดือนกรกฎาคม ไมนอยกวารอยละ 90 จากทุกหนวยงานที่รับประเมิน สํานักประกันคุณภาพ ไดสรุป

การดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 มีการประเมินคุณภาพภายในทุกหนวยงาน ทุกวิทยา

เขต จํานวน 54 หนวยงาน ซึ่งเปนหนวยงานระดับคณะวิชา จํานวน 28 คณะวิชา และหนวยงานระดับสํานัก 

สถาบัน และหนวยงานสนับสนุน จํานวน  25 หนวยงาน และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1 หนวยงาน 

ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแผนการประเมินฯ ในระดับคณะ จํานวน 8 คณะ และหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน 

จํานวน 3 หนวยงาน รวมเปน 11 หนวยงาน จาก 54 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 20.37 แตอยางไรก็ตาม 
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หนวยงานสวนใหญสามารถดําเนินการประเมินฯ อยูในชวงเดือนกรกฎาคม จํานวน 53 หนวยงาน จาก 54 

หนวยงาน คิดเปนรอยละ 98.15 ยกเวน สถาบันอินทรีจันทรสถิตย เพื่อการคนควาและพัฒนาพืชศาสตร 

(2.7-4-1 และ 2.7-4-2) 

 
  5.  มีการจัดสงรายงานผลการประเมินฯ ใหหนวยงาน ภายใน 30 วันทําการหลังจากเสร็จสิ้น
การประเมินไมนอยกวารอยละ 80 จากทุกหนวยงานที่รับประเมิน เนื่องจากทีมเลขานุการที่ดําเนินการ

ประเมินคุณภาพในแตละวิทยาเขต ไมมีการแจงระยะเวลาในการจัดสงรายงานผลการประเมินฯ ใหหนวยงาน 

มายังสํานักประกันคุณภาพ รับทราบ ดังนั้น จึงขอรายงานผลการดําเนินงานเฉพาะในสวนที่บุคลากรสํานัก

ประกันคุณภาพทําหนาที่เปนเลขานุการฯ จํานวน 34 หนวยงาน โดยมีทีมเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ 

ที่สามารถสงรายงานผลการประเมินฯ ตามมาตรฐานระยะเวลาที่กําหนด จํานวน 31 หนวยงาน จาก 34 

หนวยงาน คิดเปนรอยละ 91.18 (2.7-5-1) 

 
  6.  มีการติดตาม และสรุปผลการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ นําเสนอผูบริหารรับทราบ 
ภายใน 2 เดือน ไมนอยกวารอยละ 80 จากทุกหนวยงานที่รับประเมิน สํานักประกันคุณภาพ มีการ

ติดตามการจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 จากทุก

หนวยงาน จํานวน 54 หนวยงาน ซึ่งมีหนวยงานที่สามารถสงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ไดตามระยะเวลาที่กําหนด

ภายใน 2 เดือน จํานวน 16 หนวยงาน จาก 54 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.63 (2.7-6-1) 

 
  7.  มีการติดตามประเมินผลกระบวนการประเมินคุณภาพภายในจากผูเกี่ยวของ โดยมี
คาเฉลี่ยความพึงพอใจ ไมนอยกวา 3.50 คะแนน สํานักประกันคุณภาพ ไดจัดทําแบบกรอกขอมูล

ปอนกลับเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากหนวยงานที่รับการประเมินฯ และคณะกรรมการประเมินฯ ประจําป 

2552 จํานวน 34 หนวยงาน (เฉพาะหนวยงานที่บุคลากรสํานักประกันคุณภาพปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและ

เลขานุการ) มีหนวยงานที่ตอบแบบกรอกขอมูลปอนกลับ 28 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 82.35 และไมไดตอบ

แบบกรอกขอมูลปอนกลับ 6 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 17.65 โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.41  สําหรับ

แบบกรอกขอมูลของคณะกรรมการประเมินฯ จํานวน 195 คน (เฉพาะหนวยงานที่บุคลากรสํานักประกัน

คุณภาพปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ) มีกรรมการประเมินฯ ที่ตอบแบบกรอกขอมูลปอนกลับ 

จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 83.59 และไมไดตอบแบบกรอกขอมูลปอนกลับ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 

16.41 โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.47 (2.7-7-1) 

 

  8.  มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปตอไป สํานักประกัน

คุณภาพ มีการนําผลการประเมินกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน เสนอผูบริหารรับทราบ เพื่อใชเปน

ขอมูลประกอบการพิจารณาจัดทําแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2553 ตอไป (2.7-8-1) 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 6 ขอแรก มีการดําเนนิการ 7 ขอแรกขึ้นไป 

 
ผลการประเมินตนเอง  

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี ้ ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพฒันาการ 

2.7 ระดับ 5 2 N/A - N/A - 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.7-1-1 หนงัสือสงกําหนดการ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 

2.7-1-2 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สําหรับสถาบัน และ

สําหรับสํานัก 

2.7-2-1 แบบฟอรมรายงานผลการประเมินฯ  แบบเก็บขอมูลดิบ ตัวอยางรายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน เอกสารประกอบการประเมินฯ 

2.7-3-1 การประชุมชี้แจงรูปแบบแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552   

2.7-3-2 โครงการประชมุชี้แจงคูมือตัวบงชี ้และเกณฑประเมนิคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจําป 2553 

2.7-4-1 กําหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552  

2.7-5-1 การติดตามการสงรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 

2.7-6-1 การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจาํป 2552 

2.7-7-1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมนิฯ และหนวยงานที่รับการประเมินฯ ประจาํป 

2552 

2.7-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ คร้ังที่ 7/2552  
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2.2.3 องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
   

 สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ จํานวน 

8 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล การเปนองคกรแหงการ

เรียนรู การบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพทั้งที่เปนทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆ รวมถึง

การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ โดยสํานักประกันคุณภาพ มีผลการ

ประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 3 เทากับ 2.63 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก มีตัวบงชี้ที่

บรรลุเปาหมาย 6 ตัวบงชี้ และมีพัฒนาการ 5 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ ไมมีการประเมินเปาหมายและพัฒนาการ 2  

ตัวบงชี้ เนื่องจากเปนตัวบงชี้ใหม สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังนี้  
 
ตารางที่ 15   ผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

2550 2551 2552 
ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัว
บงช้ี 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

2552 
  
  

2553 
  
  

2550 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

  

ประเมิน
พัฒนาการ 

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

3.1 3 5 5 5 5 2 3 3   

3.2 N/A N/A 2 N/A 4 N/A N/A 1 - - 

3.3 5 5 6 5 6 3 3 3   

3.4 3 4 4 4 5 2 2 2   

3.5 N/A N/A 5 N/A 5 N/A N/A 3 - - 

3.6 6 6 8 6 7 2 2 3   

3.7 4 5 5 5 5 2 3 3   

13 12 15 3.8 

13 

100% 

12 

100% 

15 

100% 100% 100% 3 3 3   

ผลประเมินภาพรวมองคประกอบที่ 3 เทากบั 2.63 

 

 

 

 
 

 
 



   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552     54 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และภาวะผูนาํ 
 
เปาหมาย ระดับ 5 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน รวมทั้งมีการประชุม

สรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป 

 2. มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน 

 3. ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจําป

เปนระยะ 

 4. ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ 

 5. มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร 

 
ผลการดาํเนนิงาน 
   ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทัง้ 5 ระดับ ดังนี ้

 
  1.  ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและแผนงานประจําปอยางชัดเจน รวมทั้งมีการ
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณที่ผานมากอนการกําหนดแผนงานประจําป 
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ ไดกําหนดใหแตละฝายสรุปผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.

2551 พรอมทั้งปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน (3.1-1-1) และมีการถายทอดนโยบายการดําเนินงาน

ประจําปใหบุคลากรรับทราบตั้งแตกอนเร่ิมปงบประมาณ พ.ศ.2552 ในการประชุมบุคลากรสํานักประกัน

คุณภาพ คร้ังที่ 9/2551 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2551 (3.1-1-2) ซึ่งมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

(พ.ศ.2552-2555) ของสํานักประกันคุณภาพ (3.1-1-3) เพื่อใหบุคลากรรับทราบแนวทางการบริหารงานและ

นําไปจัดทําแผนงานของแตละฝาย และรวบรวมเปนแผนงานสํานักประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2552 เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักประกันคุณภาพ คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 (3.1-1-4) และมีการปรับปรุงแกไข

เสนอเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุม คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 (3.1-1-5) ทั้งนี้ 

รายละเอียดการจัดทําแผนงานประจําปของสํานักประกันคุณภาพ สรุปเปนขั้นตอนการดําเนินงานไดดังนี้ 
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ภาพที่ 6 ข้ันตอนการจัดทําแผนงานประจาํปของสํานกัประกันคุณภาพ 

 

 

ถายทอด 

ถายทอด 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ  

กําหนดนโยบายการบริหารดานประกันคุณภาพ พ.ศ.2552-2554 

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 

กําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

บุคลากรสํานักฯ จัดทําแผนงานประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2552 ของแตละฝาย  

ผูบริหาร และบุคลากรสํานักฯ 
รวมกันจัดทําแผนงานประจําปของสํานักฯ 

เสนอ 

ถายทอด 

ผูอํานวยการสํานักฯ  

พิจารณาแผนงานฝาย 
ผูอํานวยการสํานักฯ  

ยกรางแผนงานสํานักฯ 

กรรมการประจําสํานักฯ 
พิจารณาแผนงาน 

เผยแพร และนําไปใช 

เห็นชอบ แกไข 

เห็นชอบ 

เผยแพร และนําไปใช 

เห็นชอบ 

แกไข 

สํานักประกันคุณภาพ  

กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2551-2554 
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  2.  มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินงานประจําปตามระบบควบคุมภายใน 
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานของแตละฝายเปนประจําอยาง

ตอเนื่องทุกเดือนจากการประชุมบุคลากรสํานักฯ และมีการติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน ในคราวการ

ประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ คร้ังที่ 6/2552 (3.1-2-1) และรอบ 12 เดือน ในคราวการประชุม

บุคลากรสํานักประกันคุณภาพ คร้ังที่ 10/2552 (3.1-2-2) นอกจากนี้ยังไดนําแนวนโยบายการบริหารความ

เสี่ยง และการควบคุมภายในสําหรับเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการอีกดวย โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ (3.1-2-3)  เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง

ภายในสํานักประกันคุณภาพ ใหสอดคลองกับนโยบาย และวิธีดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ควบคุม ดูแล ติดตามความกาวหนา เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนการการบริหารความเสี่ยง รวบรวมและ

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพตอมหาวิทยาลัย 

  
  3.  ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงาน
ประจําปเปนระยะ ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพมีการกําหนดใหแตละฝายรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนงานประจําปทุกเดือนในคราวการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ (3.1-3-1) และเมื่อส้ินสุด

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ผูอํานวยการฯ จะประเมินผลการดําเนินงานทั้งเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ดังนี้ 

  3.1 การประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพ พิจารณาจาก 1) การใชงบประมาณในการ

ดําเนินงานเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ 2) ความสอดคลองของกิจกรรมที่ดําเนินงานจริงเทียบกับ

กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน และ 3) ระยะเวลาที่ดําเนินการตามที่กําหนดไว ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมของ

สํานักประกันคุณภาพ พบวา สํานักฯ มีการปรับแผนการใชงบประมาณจากรายรับของโครงการเยี่ยมบาน

คุณภาพ 3 คร้ัง เปนเงิน 347,600.00 บาท เพื่อนํามาใชจายในการดําเนินงาน โดยมียอดรวมการใชจายทั้ง

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 จํานวน 3,069,365.57 คิดเปนรอยละ 75.68 จากรายรับทั้งหมด 4,055,862.00 บาท 

ซึ่งคาใชจายทั้งหมดมีความเพียงพอตอการดําเนินงานใหครบทุกภารกิจตามที่กําหนดไวในแผนงาน และเมื่อ

พิจารณาจากระยะเวลาดําเนินงาน พบวา สวนใหญสามารถดําเนินการตามแผนที่กําหนดได 

  3.2 การประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิผล พิจารณาจากความสามารถในการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ของแผนงานที่กําหนด พบวา สํานักประกันคุณภาพมีการกําหนดตัวบงชี้ในแผนงาน

จํานวน 32 ตัวบงชี้ สามารถบรรลุเปาหมายไดจํานวน 29 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 90.63 

 

  4.  ผูบริหารมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการปรับปรุงการบริหารและจัดการ จากการ

ประเมินผลการดําเนินงานเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนงานประจําปดังกลาวขางตน ผูอํานวยการ

สํานักฯ ไดนําผลการประเมินฯ มาใชประกอบในการจัดทําคําของบประมาณในรอบปตอไป (3.1-4-1) 

นอกจากนี้ยังนําไปใชกําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2553 (3.1-4-2) และ
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ถายทอดใหกับบุคลากรสํานักประกันคุณภาพทราบ ในการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ คร้ังที่ 

10/2552 วันที่ 2 ตุลาคม 2552 (3.1-4-3) เพื่อมอบหมายผูรับผิดชอบตามภารกิจหลักของสํานักฯ และไดจัด

โครงการสัมมาทิฐิเพื่อจัดทําแผนงานของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 (3.1-4-4) 
 

  5.  มีการประเมินภาวะผูนําและภารกิจของผูบริหาร ผูอํานวยการสํานักฯ ไดมอบหมายใหฝาย

วิเคราะหขอมูลและสารสนเทศเปนผูจัดทําแบบประเมินกระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมี

ความสุข ประจําปการศึกษา 2552 (3.1-5-1) โดยใหบุคลากรทั้งหมด จํานวน 14 คน ประเมินความพึงพอใจ

และความสุขในการปฏิบัติงาน และประเมินภาวะผูนําของผูอํานวยการ และหัวหนาฝาย ในปการศึกษา 2552 

ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจและความสุขในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.00 

สําหรับผลการประเมินภาวะผูนํา และภารกิจของผูอํานวยการ อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.06 สวนของ

หัวหนาฝายอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.50 (3.1-5-2) 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

3.1 ระดับ 5 3 ระดับ 5  
ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.1-1-1 สรุปผลการดําเนินงานของแตละฝายในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2551 รายไตรมาส 

3.1-1-2 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกนัคุณภาพ คร้ังที่ 9/2551 วนัที่ 4 กันยายน 

2551 วาระที ่2.5 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 

3.1-1-3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) ของสํานักประกันคุณภาพ 

3.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกนัคุณภาพ คร้ังที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 

4 พฤศจิกายน 2551 วาระที่ 3.2 แผนปฏิบัติราชการ 4  ป ของสํานักประกันคุณภาพ 

3.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกนัคุณภาพ คร้ังที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 

23 มกราคม 2552 วาระที ่3.1 แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ของสํานัก

ประกันคุณภาพ 



   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552     58 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.1-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกนัคุณภาพ คร้ังที่ 6/2552 วนัที่ 4 มิถนุายน 

2552 วาระที ่4 เร่ืองการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 

3.1-2-2 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกนัคุณภาพ คร้ังที่ 10/2552 วนัที ่2 ตุลาคม 

2552 วาระที ่3 เร่ืองพิจารณา 

3.1-2-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสาํนกัประกันคุณภาพ 

3.1-3-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกนัคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

3.1-4-1 เอกสารคําของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

3.1-4-2 แนวทางการดาํเนนิงานประกันคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

3.1-4-3 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ คร้ังที่ 10/2552 วันที่ 2 ตุลาคม 2552 

วาระที ่5.1 แนวทางการดําเนินงานประกนัคุณภาพของสํานักประกนัคุณภาพ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

3.1-4-4 โครงการสัมมาทิฐ ิเร่ือง การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ของสํานัก

ประกันคุณภาพ รวมกิจกรรมปนรักสูนองชนบท วนัที่ 9 – 11 ตุลาคม 2552   

3.1-5-1 แบบประเมินกระบวนการทาํงานอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข ประจําป

การศึกษา 2552 

3.1-5-2 รายงานผลการประเมินกระบวนการทาํงานอยางมีประสิทธิภาพและมคีวามสุข 

ประจําปการศึกษา 2552 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 3.2  มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรยีนรู  
 

เปาหมาย N/A 

เกณฑมาตรฐาน  (ระดับ)    
 1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และประชาสัมพันธ

เผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ 

 2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 

 3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 80 

 4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

 5. มีการนาํผลการประเมินไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
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ผลการดาํเนนิงาน 
  ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 2 ระดับ ดังนี้ 
 

 1.  มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานรับทราบ สํานักประกันคุณภาพมีการพัฒนาบุคลากรใน

รูปแบบการจัดการความรู (KM) ซึ่งมีการประชุมพิจารณาทบทวนแผนการดําเนินงานการจัดการความรูในป

การศึกษา 2552 และไดกําหนดแผนกิจกรรมจํานวน 4 กิจกรรม และไดมีการแจงแผนการจัดการความรูของ

สํานักฯ ใหบุคลากรสํานักประกันคุณภาพทราบในการประชุมบุคลากร คร้ังที่ 2/2553 (3.2-1-1) 
 
  2.  มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา
รอยละ 50 สํานักประกันคุณภาพไดจัดกิจกรรมการจัดการความรูในปการศึกษา 2552 ไดเพียง 3 กิจกรรม

จากเปาหมายที่กําหนดไว 4 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 75.00 โดยกิจกรรมที่ดําเนินการ ไดแก 1) การปรับปรุง

แบบเก็บขอมูลดิบ (3.2-2-1) 2) เทคนิคการจดรายงานการประชุม (3.2-2-2) และ 3) การปฐมนิเทศบุคลากร

ใหมสํานักประกันคุณภาพ (3.2-2-3) 
 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี้ที ่ ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพฒันาการ 

3.2 ระดับ 2 1 N/A - N/A - 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.2-1-1 แผนการจัดการความรู สํานกัประกันคุณภาพ ประจําป 2552 

3.2-2-1 โครงการการจดัการความรู เร่ือง การปรับปรุงแบบเก็บขอมูลดิบ 

3.2-2-2 โครงการการจดัการความรู เร่ือง เทคนิคการจดรายงานการประชุม 

3.2-2-3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมสํานักประกันคุณภาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 3.3  มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไว
ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

 
เปาหมาย ระดับ 5 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง

ประจักษ 

 2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ

สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากร

ที่มีคุณภาพ 

 3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

 4. มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและ

กาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 

 5. มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

 6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางใน

การปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 6 ระดับ ดังนี้ 
 

  1.  มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิง
ประจักษ โดยมีการวิเคราะหอัตรากําลัง 15 อัตราที่มีอยู ดังนี้ คือ ขาราชการ 1 อัตรา พนักงานมหาวิทยาลัย 6 

อัตรา พนักงานเงินรายได 7 อัตรา และพนักงานราชการ 1 อัตรา และไดดําเนินการขออัตราพนักงาน

มหาวิทยาลัย 3 อัตรา ดังนี้ คือ นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการคอมพิวเตอร จาก

มหาวิทยาลัยจํานวน 2 คร้ัง (3.3-1-1) พรอมทั้งจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักประกัน

คุณภาพเพื่อวางแผนในการจัดหาอัตรากําลัง และเสนอขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย และไดรับการจัดสรร

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา คือ นักวิชาการคอมพิวเตอร เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากร

ของสํานักประกันคุณภาพ   
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  2. มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน โดยในปการศึกษา 2552 ไดมีการสรรหาบุคลากรในตําแหนงวาง (3.3-2-1) และดําเนินการสอบ

คัดเลือกบุคลากรเพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออกอยางโปรงใส ในตําแหนงนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา รวมทั้งมี

การวิเคราะหภาระงาน (3.3-2-2) และสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถตรงกับ

ภารกิจ โดยสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม การเขารวมประชุม สัมมนา ในโอกาสตางๆ 

(3.3-2-3) รวมทั้งการเขารวมของบุคลากรสํานักฯ ในโครงการสัมมาทิฐิ ประจําป 2552 เร่ือง การจัดทํา

แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักประกันคุณภาพ รวมกิจกรรมปนรักสูนองชนบท ณ  

โรงแรมอิมพิเรียลภูแกว ฮิลล รีสอรท จ.เพชรบูรณ ระหวางวันที่ 9-11 ตุลาคม 2552 และโครงการสัมมาทิฐิ 

เร่ือง วัฒนธรรมดี มีรอยยิ้ม แบงปนความสุข สมานสามัคคี สํานักประกันคุณภาพ ประจําป 2552 ณ หอง

ประชุมสํานักประกันคุณภาพ ชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ป เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ซึ่งบุคลากรสํานัก

ประกันคุณภาพไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาและอุปสรรคในกระบวนการดําเนินงาน พรอมนําเสนอ

แนวทางเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (3.3-2-4) 

 
 3.  มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข โดยฝายบริหารและธุรการไดดําเนินการจัดหาอุปกรณ

สํานักงานประเภทวัสดุ ครุภัณฑฯลฯ  (3.3-3-1) เพื่ออํานวยความสะดวกตอการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ  

และดําเนินการจัดหาตนไมมาประดับตามจุดตางๆ  ภายในสํานักฯ เพื่อเปนการสรางบรรยากาศที่ดี (3.3-3-2) 

รวมทั้งดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ใหบุคลากรภายในสํานัก  เพื่อใหบุคลากรทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข (3.3-3-3) 

 
 4.  มีกระบวนการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน โดยในปการศึกษา 2552 มีการปรับตําแหนงใหกับ

บุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงขึ้น รวมทั้งปรับตําแหนงบุคลากรใหตรงกับภาระงานที่รับมอบหมาย เพื่อใหสามารถ

กาวหนาในสายงานที่ปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว (3.3-4-1) มีการสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรม

เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 4 คน (3.3-4-2)  และบุคลากรภายในสํานักฯ ไดมี

โอกาสไปศึกษาดูงานเพื่อนําความรูมาใชในการดําเนินงานในโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2552 คร้ัง

ที่ 4 โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ: มหาวิทยาลัยในตางประเทศ และโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2553 

คร้ังที่ 1 (3.3-4-3) นอกจากนี้ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพเขารวมประชุมโครงการ Quality Assurance 

in Higher Education Asian University President Forum 2009 ระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ณ 

University Negeri Jakata ประเทศอินโดนีเซีย (3.3-4-4) 
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 5.  มีการประเมินความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ โดยทํา

การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการประเมินภาวะผูนําสํานักประกันคุณภาพ ประจําป 2553 

จากบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ จํานวนทั้งสิ้น 14 คน ในดานตางๆ ไดแก ดานนโยบาย ดานความรู

ความสามารถ ดานการพัฒนาความรูความสามารถ ดานผูบริหาร ดานทีมงาน/เพื่อนรวมงาน และดาน

สภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  = 3.00) (3.3-5-1) 

 
  6.  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอผูบริหารระดับสูง และมี
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจในการทํางานเสนอ

ผูบริหารระดับสูงรับทราบ เพื่อใชเปนแนวทางในการแกไขปรับปรุง (3.3-6-1) 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ตัวบงชี้ที ่ ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

3.3 ระดับ 6 3 ระดับ 5  
ระดับ 5 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.3-1-1 บันทกึเสนอขออัตรากําลังของบุคลากรสํานักประกนัคุณภาพ 

3.3-2-1 ประกาศรับสมัครงาน 

3.3-2-2 ใบมอบหมายงานของแตละฝาย 

3.3-2-3 สรุปผลการประชุม สัมมนา ฝกอบรมของบุคลากรสํานกัประกันคุณภาพ ในปการศึกษา 

2552 

3.3-2-4 - รายงานสรุปโครงการสัมมาทิฐ ิเร่ือง การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 ของสํานักประกนัคุณภาพ รวมกิจกรรมปนรักสูนองชนบท ระหวางวนัที ่9-11 

ตุลาคม 2552 

- รายงานสรุปโครงการสัมมาทิฐ ิเร่ือง วัฒนธรรมดี มีรอยยิ้ม แบงปนความสุข สมาน

สามัคคี สํานักประกันคุณภาพ ประจาํป 2552 ณ หองประชุมสํานักประกันคุณภาพ ชั้น 

9 อาคารสารนเิทศ 50 ป เมื่อวันที่ 29 ธนัวาคม 2552 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.3-3-1 รายงานสรุปการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ฯลฯ 

3.3-3-2 ภาพการปรับสภาพแวดลอมสํานกัประกนัคุณภาพ 

3.3-3-3 สถิติการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ  

3.3-4-1 บันทกึการขอปรับตําแหนงบุคลากร 

3.3-4-2 โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน 

3.3-4-3 - โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจาํป 2552 คร้ังที่ 4  

- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ: มหาวทิยาลัยในตางประเทศ  

- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจาํป 2553 คร้ังที่ 1 

3.3-4-4 โครงการ Quality Assurance in Higher Education Asian University President 

Forum 2009 ระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ณ University Negeri Jakata ประเทศ

อินโดนีเซยี 

3.3-5-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและการประเมินภาวะผูนาํ

สํานักประกนัคุณภาพ ประจําป 2553 

3.3-6-1 แนวทางการปรับปรุงจากผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

และภาวะผูนํา สํานักประกนัคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 

 
 
ตัวบงที่ 3.4  ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา 
   หนวยงาน 
 
เปาหมาย ระดับ 4 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารสิ่งพิมพ 

เว็บไซต นิทรรศการ 

 2. มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน 

 3. มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี

การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

 4. มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรม

รวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยประชาชน 
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ผลการดาํเนนิงาน 
  ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

  1.  มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผานชองทาง
ตางๆ ไดแก จดหมายขาว QA.KU (3.4-1-1) Mail list (3.4-1-2) แผนพับ  โปสเตอร  เอกสารวิชาการดานการ

ประกันคุณภาพ (3.4-1-3) เว็บไซตสํานักประกันคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) (3.1-1-4) และการถายทอดผาน

เครือขายนนทรีในการจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุม 
 

  2.  มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน โดยมีการ

รับฟงความคิดเห็นของประชาคมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยผานชองทางที่เปดเผย ไดแก เว็บไซต  

สํานักประกันคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) (3.4-2-1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับ

สถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2552 (3.4-2-2) แบบกรอกขอมูลปอนกลับจากการประเมิน

คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2552 (3.4-2-3) และแบบสอบถามความคิดเห็นและความ 

พึงพอใจของโครงการรางวัลคุณภาพฯ (3.4-2-4) 
 

 3.  มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม โดยมีการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่

เกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของหนวยงาน

เพื่อสนองความตองการของผูรับบริการ เชน สรุปผลประเมินความพึงพอใจและความตองการของผูรับบริการ 

สํานักประกันคุณภาพ ประจําป 2553 และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานักฯ  ผูบริหารและบุคลากร

สํานักประกันคุณภาพเพื่อกําหนดแนวทางและแผนงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ (3.4-3-1) ไดแก การ

พัฒนาและปรับปรุงคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (3.4-3-2)  

การจัดโครงการฝกอบรม/สัมมนา/ประชุม ดานการประกันคุณภาพ  สรุปความคิดเห็นของผูรับบริการ เชน 

โครงการรางวัลคุณภาพฯ (3.4-3-3) รวมทั้งรายงานการสรุปผลสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตอเว็บไซต และจดหมายขาว  (3.4-3-4) เปนตน 
 

  4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากประชาชนทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน มีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการประจํา

สํานักประกันคุณภาพ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   คือ  นายพูลสวัสด์ิ   เผาประพัธน   

รองกรรมการผูจัดการ บริษัทซีพีออลล จํากัด (มหาชน) และ รศ.ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม เปนกรรมการใน

คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ  (3.4-4-1) เพื่อใหคําแนะนําในการดําเนินงานจากมุมมองของคน
ภายนอก ทั้งเปนทางการโดยการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักและการใหคําปรึกษาอยางไมเปนทางการ 

ซึ่งสวนใหญเปนการเฉพาะดาน 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี ้ ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

3.4 ระดับ 4 2 ระดับ 4  
ระดับ 4 

คะแนน 2 
 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.4-1-1 จดหมายขาว QA.KU ฉบับเดือนมิถนุายน 2552 – พฤษภาคม 2553 

3.4-1-2 ทะเบยีนผูบริหารและผูปฏิบัติงาน ดานประกันคุณภาพ 

3.4-1-3 เอกสารวิชาการดานการประกันคุณภาพ 

3.4-1-4 Web site สํานักประกนัคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) 

3.4-2-1 Web site สํานักประกนัคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) 

3.4-2-2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบนัของ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ประจําป 2552 

3.4-2-3 แบบกรอกขอมูลปอนกลับจากการประเมนิคุณภาพภายในระดับมหาวทิยาลยั ประจําป 

2552 

3.4-2-4 แบบสอบถามการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ  เชน โครงการรางวัลคุณภาพ 

3.4-3-1 สรุปผลประเมินความพงึพอใจและความตองการของผูรับบริการ สํานกัประกันคุณภาพ 

ประจําป 2553 

3.4-3-2 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.4-3-3 ผลสรุปจากการรับฟงความคิดเห็นของผูรับบริการ  เชน โครงการรางวัลคุณภาพฯ 

3.4-3-4 สรุปผลสํารวจความคิดเหน็และความพึงพอใจของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยตอ 

เว็บไซต และจดหมายขาว 

3.4-4-1 ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เร่ือง เปลี่ยนแปลงและแตงตั้งคณะกรรมการ

ประจําสํานักประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม) ณ วันที่ 29 ธนัวาคม 2551 
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 มีการนาํระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ 
 
เปาหมาย      N/A 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและผูแทน

ทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมี

บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือ

ลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง 

 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการใน

การสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ

ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด

ของหนวยงาน 
 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ 
 

 1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ผูแทนทุกหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน โดยผูบริหารระดับสูงตองมี
บทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง โดยในปการศึกษา 2552   

สํานักประกันคุณภาพ  ไดตระหนักถึงความสําคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  ผล

การประกันคุณภาพการศึกษา คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย ในมิติที่ 4 มิติดานการพัฒนา

องคกร  ซึ่งมีตัวบงชี้การบริหารความเสี่ยง   จึงไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก

ประกันคุณภาพ  โดยใหมีการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของหนวยงาน และประสานงานการบริหาร

ความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 4/2550  ส่ัง 

ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2550 โดยมีวาระ 2 ป  ซึ่งสิ้นสุดตามวาระในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2552  และออก

คําสั่งที่  7/2552   ส่ัง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2552 เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอเนื่อง  โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 7 คน  มีผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ เปนประธาน

คณะทํางาน  หัวหนาฝายทุกฝายและบุคลากรสํานักฯ เปนคณะทํางาน (3.5-1-1 และ 3.5-1-2) กําหนดใหมี

หนาที่ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในสํานักประกันคุณภาพ ใหสอดคลองกับนโยบาย และ
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วิธีดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ควบคุม ดูแล ติดตามความกาวหนา เสนอแนะแนวทางปรับปรุง

แผนการการบริหารความเสี่ยง รวบรวมและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพตอ

มหาวิทยาลัย  

 
 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของปจจัย
เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ ไดมีการบริหารและจัดการความเสี่ยง

ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. 2552  โดยกระบวนการวิเคราะหและประเมิน

ความเสี่ยง เปนไปตามคูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มก.(3.5-2-1)  ซึ่งไดบูรณาการการบริหารความ

เสี่ยงและระบบการควบคุมภายในไวดวยกัน โดยในปการศึกษา 2552  สํานักประกันคุณภาพ ไดมีการ

วิเคราะหระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของตามนโยบาย  ที่อาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงค รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งพบปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ตองจัดการรวมทั้งสิ้น 6 ความเสี่ยง 

(3.5-2-2)   

 
 3.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏบัิติ
การในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง และการ
ดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม โดยในปการศึกษา 2552   

ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ และหัวหนาฝาย  ไดเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  ซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความรู ความ

เขาใจใหแกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผูบริหารจากหนวยงานตางๆ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 

เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน  2552  ณ หองประชุมธีระ  สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป  (3.5-3-1) ดังนั้น

สํานักประกันคุณภาพ จึงไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของสํานักประกันคุณภาพ เพื่อ

ถายทอดความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยง และกําหนดจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจ

หลักของฝายตางๆ  โดยแตละฝายไดดําเนินการประชุมถายทอดความรู ความเขาใจใหแกบุคลากรภายในฝาย

รับทราบเพื่อจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรวมกันตามแบบฟอรม KU-ERM. F2  และรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง  สํานักประกันคุณภาพ รายงานผลใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบ  (3.5-3-2)  
 
 4.  มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง โดยหัวหนาฝายฯ ผูรับผิดชอบตามแผนบริหาร

ความเสี่ยงของฝายตางๆ ภายในสํานักประกันคุณภาพ ไดดําเนินการตามแผนฯ และติดตามความคืบหนาเปน

ระยะ  เพื่อใหการดําเนินการตามแผนฯ  ได สัมฤทธิ์ผล และรายงานผลสงผู อํานวยการสํานักฯ  และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรวบรวมและจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับสํานักตอไป   
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ตามแบบฟอรม KU-ERM F1-3 ซึ่งประกอบดวย แบบ KU-ERM F1  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ

สํานักประกันคุณภาพ แบบ KU-ERM F2 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ แบบ KU-ERM F3 แบบติดตาม

ผลการบริหารความเสี่ยงในงวดกอน และรายงานสงมหาวิทยาลัยฯ ทราบ (3.5-4-1) 

 
 5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุด
ของหนวยงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ ไดติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง พรอมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนกําหนดแนวทาง

และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง  เสนอผูบริหารพิจารณา และดําเนินการสงขอมูลใน

การกําหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ของสํานักประกันคุณภาพประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยฯ  (3.5–5-1) และแจงแกบุคลากรสํานักประกันคุณภาพเพื่อถือปฏิบัติตอไป 

  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี ้ ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 2552 

 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 2551 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพฒันาการ 

3.5 ระดับ 5 3 NA - NA - 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-1-1 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มก. ที่ 4/2550 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ ส่ัง ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2550 

3.5-1-2 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มก. ที่ 7/2552 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ  ส่ัง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2552 

3.5-2-1 คูมือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร มก. 

3.5-2-2 แผนภาพการระบุความเสี่ยง และปจจัยเสี่ยง ตามแบบฟอรม KU-ERM 3 

3.5-3-1 บันทึกเชิญเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน  พรอมรายชื่อตอบรับการเขารวมโครงการฯ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.5-3-2 แผนบริหารความเสี่ยง ปงบประมาณ พ.ศ.2553 

3.5-4-1 และ 

3.5-5-1 

รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ ตามแบบฟอรม KU-ERM 

F1-3 

 
ตัวบงชี้ที่ 3.6  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับ

บุคคล  
 
เปาหมาย ระดับ 6 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 
 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน 

 2. มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน 

 3. มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน 

 4. มีการจัดทําStrategy Map ของหนวยงานยอย โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น

ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน 

 5. มีการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบันในระดับหนวยงานยอย 

 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง 

 8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

 
ผลการดําเนินงาน 
  ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 8 ระดับ ดังนี้ 
 

  1.  มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน เพื่อใหทราบ

ถึงประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามแผน สํานักประกันคุณภาพ มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการใน

การประเมินผลภายในหนวยงาน โดยทุกฝายเมื่อมีการดําเนินงานในทุกๆ โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานตอง

มีสรุปผลการดําเนินงานโดยทุกโครงการ/กิจกรรมตองประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการเพื่อใชประกอบใน

การประเมินผลการดําเนินงานภายในหนวยงาน และมีการจัดทําเปนรูปเลมเพื่อเปนขอมูลในการจัดครั้งตอไป

และเปนการจัดการความรูใหกับผูอ่ืน (3.6-1-1) 
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 2.  มีแผนงานการประเมินผลภายในสํานัก/สถาบัน สํานักประกันคุณภาพ ไดมีการสรุปติดตาม

ผลการดําเนินงานตามแผนงานของแตละฝาย โดยแตละฝายมีการจัดทํารายงานความกาวหนาเสนอตอที่

ประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพเปนประจําทุกเดือน  (3.6-2-1)  

 

  3.  มีการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน สํานัก

ประกันคุณภาพ ไดกําหนดใหมีตัวชี้วัดและเปาหมายในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (3.6-3-1) และแผนปฏิบัติการ

ประจําป ที่สอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักฯ (3.6-3-2) และถายทอดใหแตละฝายจัดทํา

แผนงานในระดับฝายเพื่อใหสอดคลองกับพันธกิจและยุทธศาสตรของสํานักฯ  โดยมีการจัดการประชุมเร่ือง

การจัดทําแผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (3.6-3-3) 

 
  4.  มีการจัดทําStrategy Map ของหนวยงานยอย โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบัน มีการ

จัดทํา Strategy Map ของสํานักประกันคุณภาพโดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่

เกี่ยวของกับหนวยงานและการดําเนินงานในระดับฝาย  ใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธศาสตร

ของสํานักฯ (3.6-4-1) 

 
  5.  มีการยืนยันวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตรของสํานัก/สถาบันในระดับหนวยงานยอย 
สํานักประกันคุณภาพ ไดมีการประชุมระดมสมองผูบริหารและบุคลากรของสํานักฯ ในการจัดทําแผนงาน

ประจําปเพื่อใหสอดคลองกับปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของสํานักประกันคุณภาพ โดยคํานึงถึง

ทิศทางของการดําเนินงานตามภารกิจที่จะตองสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป ในชวงของ 2551 - 2554 

ของสํานักประกันคุณภาพ (3.6-5-1)  

 
  6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร 
สํานักประกันคุณภาพมีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารให

เปนปจจุบัน โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานทุก 2 เดือนตามแบบฟอรมที่ไดกําหนดใหจัดสงกับ

มหาวิทยาลัย (3.6-6-1) พรอมทั้งสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอตอผูบริหารทุกไตรมาส (3.6-6-2) 

 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง สํานักประกัน

คุณภาพไดมีการจัดทําการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองที่มหาวิทยาลัย

มอบหมายใหหนวยงานระดับสํานักดําเนินงาน เพื่อรายงานใหมหาวิทยาลัยทราบ จํานวน 8 ตัวชี้วัด (3.6-7-1) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักประกันคุณภาพ เปนหนวยงานหลักในการกํากับดูแลการ

จัดเก็บขอมูลในมาตรฐานที่ 7 ระดับมหาวิทยาลัย ในตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
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ภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ซึ่งจะประกอบดวยตัวชี้วัดยอย 2 ตัว คือ 

ตัวชี้วัดที่ 7.1 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ไดคาคะแนน 4 จากคะแนนเต็ม 5 และตัวชี้วัดที่ 7.2 ระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการผลการ

ประเมินของ สมศ. ไดคาคะแนน 4.53 จากคะแนนเต็ม 5 (3.6-7.2) 

 
 8.  มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมายไปเชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 
สํานักประกันคุณภาพไดดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการจํานวน 2 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ 7.1  และ 

ตัวชี้วัดที่ 7.2 ซึ่งไดจัดสงใหกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมหาวิทยาลัยฯมีคณะกรรมการจัดสรรเงิน

รางวัลตามการมีสวนรวมในผลการปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และ

พิจารณาจัดสรรเงินรางวัลของสํานักฯ ที่ไดรับทั้งหมดโดยแบงออกเปน 3 สวน ซึ่งสวนที่ 1 ไดดําเนินการจัดสรร

แลว ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ 4208/2552 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 สําหรับการจัดสรรเงิน

รางวัลสวนที่ 2 และ 3 สําหรับหนวยงาน/คณะทํางาน นําไปพิจารณาจัดสรรใหแกขาราชการ และลูกจาง 

ประจํา ที่มีสวนรวมในความสําเร็จของหนวยงานไดดําเนินการ ซึ่งในการพิจารณาจัดสรรเงินสวนรายรับจาก

เงินรางวัลจากการปฏิบัติตามคํารับรองราชการใหแบง 20% ของเงินรางวัลใหผูรับผิดชอบและผูรายงานขอมูล 

และสวนที่เหลือ 80% หารเฉลี่ยใหบุคลากรทุกคน (3.6-8-1) 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 – 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี ้ ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพฒันาการ 

3.6 ระดับ 8 3 ระดับ 6  
ระดับ 6 

คะแนน 2 
 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.6-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 ของสํานักประกันคุณภาพ 

3.6-2-1 รายงานประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ 

3.6-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2551-2554 ของสํานักประกันคุณภาพ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.6-3-2 แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักประกันคุณภาพ 

3.6-3-3 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ คร้ังที่ 3/2553 

3.6-4-1 Strategy Map ของสํานักประกันคุณภาพ 

3.6-5-1 แผนงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักประกันคุณภาพ 

3.6-6-1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ ทุกรอบ 2 เดือน 

3.6-6-2 รายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจสํานักประกันคุณภาพรายไตรมาส 

3.6-7.1 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสํานักประกันคุณภาพ 

3.6-7-2 รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวทิยาลัย 

เกษตรศาสตร 

3.6-8-1 บันทึกขอความ เร่ือง แจงรายละเอียดการจัดสรรเงินรางวัลประจําป สําหรับหนวยงาน/

คณะทํางาน 

 
ตัวบงชี้ที ่3.7    มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA)  
 
เปาหมาย ระดับ 5 

เกณฑมาตรฐาน   (ระดับ) 
 1. มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความ

เหมาะสม กอนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับบุคลากรตามภาระงาน 

 2. มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลักษณอักษร 

 3. มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) 

 4. มีการปฏิบัติทั่วทั้งสํานัก สถาบัน 

 5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 

 
ผลการดาํเนนิงาน 
  ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  1.  มีการจัดทําใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด และมีการทบทวนความ
เหมาะสมกอนมอบใบมอบหมายงาน (JA) ใหกับบุคลากรตามภาระงาน สํานักประกันคุณภาพมีการ

จัดทําใบบอกลักษณะงาน (JD) และใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนในสังกัด โดยใบบอกลักษณะ

งานนั้นมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาน  ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบสภาพการทํางาน และลักษณะอื่นๆ 

ที่เปนลักษณะเฉพาะของงานแตละฝาย สําหรับใบมอบหมายงานของบุคลากรแตละคนนั้น มีการกําหนด
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ภาระหนาที่ ทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภาระงานเรงดวนที่ไดรับมอบหมาย โดยมีการกําหนดระยะเวลา

ทํางาน และมีการทบทวนความเหมาะสม กอนมอบใบมอบหมายงาน (JA) จากการพิจารณารวมกันในการ

ประชุมบุคลากรประจําสํานักประกันคุณภาพ (3.7-1-1) 

 

  2.  มีการสงมอบใบมอบหมายงาน (JA) และมีการรับมอบอยางเปนลายลกัษณอักษร  มกีาร

ลงนามรับทราบภาระงานที่ไดรับมอบหมายทัง้ผูมอบหมายงานและผูรับมอบงาน (3.7-2-1) 

 

  3.  มีการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามใบ

มอบหมายงาน ประกอบดวย  2 ดาน คือ  ดานระยะเวลาดําเนินการ และดานคุณภาพงาน โดยสํานักประกัน

คุณภาพมีการกําหนดระยะเวลาและเกณฑการพิจารณา คือ นอยกวารอยละ 60 เปนงานที่มีการแกไขปรับปรุง

มาก  รอยละ 60-70 เปนงานที่มีการแกไขปรับปรุงเล็กนอย และรอยละ 80 ข้ึนไป เปนงานที่มีการปฏิบัติ

ครบถวนถูกตองเรียบรอย  (3.7-3-1) 

 

  4.  มีการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรตามใบมอบหมายงาน

จากหัวหนาฝาย และผูอํานวยการสํานักฯ เพื่อใชในการพิจารณาความดีความชอบ (3.7-4-1) 

 

5. มีการนําผลการประเมินตามใบมอบหมายงาน (JA) ของบุคลากรทุกคนมาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ  ผูอํานวยการสํานักฯ ไดใหแนวทางการนําผลประเมินมาประกอบการพิจารณา

ความดีความชอบ โดยผานการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ (3.7-5-1) 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี ้ ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

3.7 ระดับ 5 3 ระดับ 5  
ระดับ 5 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.7-1-1 ใบบอกลักษณะงาน (Job Description : JD) ของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ  

3.7-2-1 ใบมอบหมายงาน (Job Assignment : JA) ของบุคลากรสาํนักประกนัคุณภาพ 

3.7-3-1 รายงานสรุปผลการประเมนิบุคลากรของสาํนักประกนัคุณภาพ 

3.7-4-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ คร้ังที่ 8/2552 และเอกสาร

ประกอบการประชุม 

3.7-5-1 ระบบการพิจารณาความดีความชอบของสํานักประกันคุณภาพ 

 
ตัวบงชี้ที่3.8  รอยละของบคุลากรประจาํที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งใน 
   ประเทศและตางประเทศ  
 

เปาหมาย รอยละ 100 

ผลการดาํเนนิงาน 
  สํานักประกันคุณภาพ มีการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพใหกับ

บุคลากร ทั้งที่เปนกิจกรรมที่สํานักฯ ดําเนินการ หรือกิจกรรมที่หนวยงานอื่นดําเนินการทั้งภายในประเทศ และ

ตางประเทศ โดยสนับสนุนใหบุคลากรไดไปศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนา และประชุมตามความจําเปน และ

สอดคลองกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสรางความรูความเขาใจใน

งานแตละดาน และสรางโอกาสในการเรียนรูเพื่อเปนประสบการณในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานของ

บุคลากร  

 - จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู 15 คน 

 - จํานวนบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 15 คน 

 ดังนั้น รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนา คิดเปนรอยละ 100 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

นอยกวารอยละ 50 รอยละ 50 - 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 
 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ
ป 51 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

3.8 รอยละ 100 3 
รอยละ 

100 
 

รอยละ 100 

คะแนน 3 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

3.8-1 ตารางสรุปการประชุม ฝกอบรมและสัมมนา ของบุคลากรสํานกัประกนัคุณภาพ  

ในปการศึกษา 2552 

 

 

2.2.4 องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
   

 สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการวิเคราะหตนทุนตอหนวยและรายงานให

ผูบริหารทราบ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการองคกรใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยสํานักประกันคุณภาพ มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 4 เทากับ 3.00 คะแนน 

อยูในเกณฑระดับดีมาก มีตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ 2 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ ไมมีการประเมิน

เปาหมายและพัฒนาการ 1 ตัวบงชี้ เนื่องจากเปนตัวบงชี้ใหม สําหรับรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 16   ผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

2550 2551 2552 
ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัว
บงช้ี 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

2552 
  
  

2553 
  
  

2550 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

  

ประเมิน
พัฒนาการ 

 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

4.1 7 7 7 7 7 3 3 3   

4.2 N/A N/A 5 N/A 5 N/A N/A 3 - - 

20 23 32 4.3 

20 

100% 

23 

100% 

32 

100% 100% 100% 3 3 3   

ผลประเมินภาพรวมองคประกอบที่ 4 เทากบั 3.00 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1     มรีะบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ 
                      งบประมาณอยางมีประสทิธิภาพ 
 
เปาหมาย   ระดับ 7   

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเปาหมาย 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได 

 3. มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะ

ทางการเงิน 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 6. มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 7. ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 7 ระดับ ดังนี้ 
 

1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
เปาหมาย  สํานักประกันคุณภาพมีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย มีวิเคราะห และจัดทําแผนคําของบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ใหสอดคลอง

กบัภารกิจของสํานักฯ ทั้ง 4 ดาน พรอมทั้งใหเพียงพอสําหรับการบริหารงานภายในสํานักฯ (4.1-1-1) 

 
  2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน
อยางมีประสิทธิภาพโปรงใส ตรวจสอบได สํานักประกันคุณภาพมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดาน

การเงิน โดยไดมีการของบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได รวมถึงการวาง

แผนการจัดกิจกรรมดานการประกันคุณภาพ แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ

โปรงใส ตรวจสอบได (4.1-2-1) 
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3.  มีการจัดทําขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะห
สถานะทางการเงิน สํานักประกันคุณภาพมีระบบการจัดเก็บขอมูลทางดานการเงินไวในรูปของโปรแกรม 

Microsoft Excel ที่สามารถคํานวณรายละเอียดของการใชเงินไดแมนตรง สามารถสืบคนไดสะดวก ซึ่ง

ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน (4.1-3-1) 
 

  4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ อยางนอยปละ 2 ครั้ง สํานักประกัน

คุณภาพมีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือเปนประจําทุกวันเสนอผูบริหาร และรายงานทางการเงินรายไตรมาส 

ครบทั้ง 4 ไตรมาส จัดสงใหกองคลังนําไปใชในการรวบรวมสรุปวิเคราะห และเสนอตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร เพื่อใชประโยชนในการวางแผนและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย (4.1-4-1) 
 

5.  มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง สํานักประกันคุณภาพมีการวิเคราะหขอมูลการใช

จายเงิน และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของหนวยงาน เพื่อใชในการปรับแผนการใชเงินใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยสํานักฯ มีการจัดโครงการเยี่ยมบานคุณภาพขึ้น โดยมีการเก็บคาใชจายเพื่อเปน

การลดรายจายในการจัดกิจกรรมดังกลาว มิใหกระทบกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร และเพื่อใหเพียงพอตอ

การใชงบประมาณในปนั้น (4.1-5-1 และ 4.1-5-2) 
  
  6.  มีการติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด สํานัก

ประกันคุณภาพโดยฝายบริหารและธุรการมีการติดตามระเบียบทางดานการเงินที่ออกโดยมหาวิทยาลัย และ

สํานักงบประมาณ จากเว็บไซตของกองคลัง กองแผนงาน และเว็บไซตที่เกี่ยวของ (4.1-6-1) และถือปฏิบัติ

อยางเครงครัด ทําใหการใชเงินในปงบประมาณ พ.ศ.2552 ถูกตองตามระเบียบและกฎเกณฑที่มหาวิทยาลัย

กําหนด 
 

  7.  ผูบริหารมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ มีการรายงานผลการใชเงินเปนประจําทุกเดือนใหผูบริหาร

ทราบ และมีการมอบหมายใหรายงานผลการใชเงินเขาที่ประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ เพื่อติดตามผล

การใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย พรอมทั้งเรงรัดใหดําเนินการใชเงินใหเปนไปตามแผนที่กําหนด และนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและตัดสินใจ เพื่อดําเนินการของบประมาณในรอบปตอไป  

(4.1-7-1) 
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 - 6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ
ป 51 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

4.1 ระดับ 7 3 ระดับ 7  
ระดับ 7 

คะแนน 3 
 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

4.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  

4.1-2-1 เอกสารคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

4.1-3-1 ระบบการจัดเก็บขอมูลทางการเงนิ 

4.1-4-1 รายงานทางการเงินในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 

2552) รายไตรมาส 

4.1-5-1 การจัดโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2552 

4.1-5-2 บันทึกการปรับแผนงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2552 

4.1-6-1 บันทึกเกี่ยวกับระเบียบการเงินงบประมาณ (งบประมาณแผนดินและเงินรายได)  

4.1-7-1 รายงานการประชุมของสํานักประกันคุณภาพ พ.ศ.2552 

 
 
ตัวบงชี้ที่ 4.2  มีการใชทรพัยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกนั 
 
เปาหมาย   N/A 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
  1.   มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 

  2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน 

  3.   มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับฝาย-กอง-ศูนย-สถานีในหนวยงาน 

  4.   มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอื่นในมหาวทิยาลยั-นอกมหาวิทยาลยั 

  5.   มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทัง้ 5 ระดับ ดังนี ้
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 1.  มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน สํานักประกัน

คุณภาพไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการการใชทรัพยากรของหนวยงานเพื่อสํารวจความตองการใชทรัพยากร

ตางๆ ภายในสํานักฯ (4.2-1-1) 

 

 2.  มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของหนวยงาน  สํานักประกันคณุภาพได

มีแบบวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกัน โดยใหแตละฝายทําการวิเคราะหหลังจากมีการสํารวจความตองการ

ใชทรัพยากรตางๆ จากบุคลากรภายในสํานักฯ แลว ทางคณะกรรมการวิเคราะหฯ จะนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

ความตองการใชทรัพยากรของสํานักฯ เพื่อเสนอผูบริหารในการจัดซื้อตอไป (4.2-2-1) 

 

 3.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับฝาย/กอง/ศูนย/สถานีในหนวยงาน หลังจากแตละฝาย

ภายในสํานักประกันคุณภาพไดมีการวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันแลว ทางคณะกรรมการฯ ไดนํามา

จัดทําเปนแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของสํานักประกันคุณภาพ เพื่อเปนการประหยัด

งบประมาณ และกอใหเกิดการใชทรัพยากรภายในสํานักฯ รวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (4.2-3-1) 
   
 4.  มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย/นอกมหาวิทยาลัย สํานัก

ประกันคุณภาพไดมีการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อเปนแนวทางในการประหยัดงบประมาณ และสงเสรมิ

การใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในสํานักฯ และภายนอกสํานักฯ  และมีการรายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาประสิทธิภาพ (4.2-4-1) 

 

 5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น สํานัก

ประกันคุณภาพไดมีการวิเคราะหการใชทรัพยากรภายในรวมกันและจัดทําแผนการใชทรัพยากรรวมกันทั้ง

ภายในสํานักฯ และภายนอกสํานักฯ  เชน การรณรงคใชกระดาษ Reused การปดคอมพิวเตอรทุกครั้งเมื่อไม

ใชงาน การใชบริการหองประชุมรวมกัน การใหบริการยืมเครื่อง LCD Projector  ทําใหเกิดการประหยัด

งบประมาณของสํานักฯ  ตามรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553 และตารางสรุปผลการประหยัดงบประมาณอันเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน (4.2-5-1) 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย  4  ขอแรก 
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ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้ ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ
ป 51 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

4.2 ระดับ 5 3 N/A - N/A - 

 
รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

4.2-1-1 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ ที่ 2/2553 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการการใชทรัพยากร

รวมกัน 

4.2-2-1 ตารางวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันของแตละฝาย  

4.2-3-1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของสํานักประกันคุณภาพ 

4.2-4-1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาประสิทธิภาพ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักประกันคุณภาพ 

4.2-5-1 ตารางสรุปผลการประหยัดงบประมาณอันเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
ตัวบงชี้ที่ 4.3   รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย 
 
เปาหมาย รอยละ 100  

ผลการดําเนินงาน 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2552  (1 ต.ค.2551 – 30 ก.ย.2552)  สํานักประกันคุณภาพมีนโยบายใหทุก

ฝายวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงาน เพื่อประเมินความคุมคาของกิจกรรมที่ดําเนินงานไปในรอบป และเสนอ

ผูบริหารเพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไปใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห

ตนทุนนั้นไดแสดงใหเห็นถึงตนทุนทางตรงในรูปของเงินสดที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดกิจกรรมนั้นๆ และตนทุน

ทางออมที่เปนคาใชจายแฝงที่แสดงในรูปของมูลคาที่เกิดจากการใชทรัพยากรแบบไดเปลา  

- จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย  32 กิจกรรม 

- จํานวนกิจกรรมการใหบริการทั้งหมด  32 กิจกรรม 

ดังนั้น รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย คิดเปน รอยละ 100 
 
เกณฑการประเมินฯ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 1 – 40 รอยละ 41 – 79 รอยละ 80 หรือมากกวา 



   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552     81 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้ ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ
ป 51 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

4.3 
รอยละ  

100 
3 

รอยละ 

100 
 

รอยละ 100 

คะแนน 3 
 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

4.3-1 แบบกรอกขอมูลดิบตัวบงชี้ที่ 4.3 
 

 
 
2.2.5 องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  

สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ จํานวน 2 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ 

ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่

ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาหนวยงานสามารถสรางผลผลิตที่

มีคุณภาพ โดยสํานักประกันคุณภาพ มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 5 เทากับ 3.00 

คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก มีตัวบงชี้ที่บรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ 1 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ ไมมีการ

ประเมินเปาหมายและพัฒนาการ 1 ตัวบงชี้ เนื่องจากเปนตัวบงชี้ใหม สําหรับรายละเอียดผลการประเมนิแสดง

ไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 17 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  
2550 2551 2552 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัว
บงช้ี 

ตัวหาร 
ผลลัพธ  

ตัวหาร 
ผลลัพธ  

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

2552 
  
  

2553 
  
  

2550 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

  

ประเมิน
พัฒนาการ 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

5.1 N/A N/A 7 N/A 7 N/A N/A 3 - - 

5.2 5 4 6 5 5 3 3 3   

ผลประเมินภาพรวมองคประกอบที่ 5 เทากับ 3.00 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร 
  จัดการ   
 
เปาหมาย N/A 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของหนวยงาน 

 2. มีการกําหนดนโยบายและแผนเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบายและ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณของหนวยงาน และสอดคลอง

กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และ

สอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 6. มีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล และ

หนวยงาน 

 7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนนิงานครบทั้ง 7 ระดับ ดังนี้ 
 

  1.  มีการทบทวนกระบวนการและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมกับระดับการ
พัฒนาของหนวยงาน สํานักประกันคุณภาพมีการทบทวนกระบวนการประกันคุณภาพภายในสํานักฯ โดยมี

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักฯ และมีมติในการถายทอดตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ

ภายใน สําหรับสํานัก จํานวน 8 ตัวบงชี้ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2553 วาระที่ 2.2 การกําหนดตัวบงชี้

ระดับฝาย (5.1-1-1) โดยใหแตละฝายรายงานผลการดําเนินงาน พรอมทั้งประเมินตนเอง เพื่อใหสามารถนํา

ผลการประเมินฯ ไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม ไดเปดโอกาสใหแตละฝายสามารถเลือกตัว

บงชี้ที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานเพิ่มเติมได หากไมสามารถดําเนินการตามตัวบงชี้ 8 ตัวที่กําหนดไดครบ 

สําหรับตัวบงชี้ที่แตละฝายนํามาประเมินคุณภาพภายในแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 18 ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย 
 

ตัวบงชี้ที ่ A B C D 

*1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
*2.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ X ⁄ ⁄ ⁄ 
*2.3 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ X ⁄ ⁄ ⁄ 
2.4 ระดับความสําเร็จของการใหบริการระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง X X X ⁄ 
2.5 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ⁄ X X X 

2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการใหความรูดานการประกันคุณภาพ X X X ⁄ 
2.7 ระดับความสําเร็จของกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน X ⁄ X X 

3.5 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารจัดการ X X ⁄ X  

*3.7 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
*3.8 รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศ

และตางประเทศ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

*4.3 รอยละของกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวย ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน X X ⁄ X 

*6.2 รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ⁄ ⁄ X X 

*6.3 รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการ ⁄ ⁄ X X 

รวม 7 9 8 8 
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง ตัวบงชี้ที่กําหนดในที่ประชุม 

A หมายถึง ฝายบริหารและธุรการ     B หมายถึง ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

C หมายถึง ฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ D หมายถึง ฝายพัฒนาและฝกอบรม  

 
  2.  การกําหนดนโยบายและแผนเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 
สํานักประกันคุณภาพมีคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ (5.1-2-1) ที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้ง

ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อปรึกษาและวางแผนงาน เดือนละ 1 

คร้ัง (5.1-2-2) โดยบุคลากรทุกคนของสํานักประกันคุณภาพเปนกลไกสําคัญในการดําเนินงานตามนโยบาย

ดังกลาว นอกนั้นสํานักประกันคุณภาพยังมีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสํานักประกันคุณภาพ (5.1-

2-3) ซึ่งประกอบดวย คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเองสํานักประกันคุณภาพ คณะทํางานจัดทํา

คูมือการประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ และคณะทํางานตรวจทานเอกสารหลักฐานสํานักประกัน
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คุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวนี้ไดแตงตั้งใหบุคลากรสํานักฯ มีสวนรวมทุกคนในการดําเนินงานอยาง

ชัดเจน 
 
  3.  การกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่เปนอัตลักษณของหนวยงาน และ
สอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก สํานักประกันคุณภาพไดมีการกําหนดตัวบงชี้

ที่สอดคลองกับภารกิจหลักของสํานักประกันคุณภาพ หรือการดําเนินงานแตละฝาย ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ คร้ังที่ 2/2553 วาระที่ 2.4 ตัวบงชี้เพิ่มเติมของ

สํานักประกันคุณภาพ (5.1-3-1) ซึ่งมีทั้งหมด 4 ตัวบงชี้ ดังนี้ 1) ตัวบงชี้ที่ 2.4 ระดับความสําเร็จของการ

ใหบริการระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเอง 2) ตัวบงชี้ที่ 2.5 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3) ตัวบงชี้ที่ 2.6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมใหความรูดานประกันคุณภาพ และ 4) 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับความสําเร็จของกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-3-2) ซึ่งทั้งหมดสามารถตอบ

กระบวนการดําเนินงาน และสอดคลองกับภารกิจของสํานักประกันคุณภาพโดยตรง 
 
  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา สํานักประกันคุณภาพมีการควบคุมคุณภาพ

อยางตอเนื่องโดยมีการปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายในใหสอดรับกับภารกิจที่ดําเนินการ อีกทั้งยัง

กําหนดใหแตละฝายจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2552 (5.1-4-1) เพื่อเตรียมรับ

การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในระดับฝายเปนประจําทุกป (5.1-4-2)  
 
  5.  การนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน สํานักประกันคุณภาพให

ความสําคัญกับการดําเนินงานตามวงจร PDCA ทั้งในระดับสํานัก และระดับฝาย โดยในสวนของการพัฒนา

ปรับปรุงนั้น ทั้งในระดับสํานัก และระดับฝาย มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากขอเสนอแนะของกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน (5.1-5-1) และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน (5.1-5-2) อยางตอเนื่อง 
 
  6.  การมีขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ และใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 
และหนวยงาน ตามเกณฑมาตรฐานดังกลาวสํานักประกันคุณภาพแยกออกเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 ขอมูลที่

สนับสนุนการประกันคุณภาพซึ่งขอมูลดังกลาวนั้นสํานักฯ ไดดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําในรูปแบบ

ตางๆ เชน จดหมายขาวรายเดือน (5.1-6-1) เว็บไซตประชาสัมพันธ (5.1-6-2) หรือจดหมายเวียนเพื่อแจงให

ทราบถึงความเคลื่อนไหว และขอมูลขาวสารตางๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ซึ่งทําให

สํานักฯ มีความตื่นตัวและเตรียมขอมูลอยูตลอดเวลา โดยรูปแบบการไดมาของขอมูลนั้นอาจมาจากกิจกรรม

โครงการที่ดําเนินการ เชน โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ (5.1-6-3) การตอนรับผูศึกษาดูงานจากภายนอก
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มหาวิทยาลัย (5.1-6-4) นับเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลอยางดี และทุกครั้งที่ดําเนินงานสํานักฯ จะสรุปผลการ

ดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ไดเรียนรู และที่สําคัญการสรางเครือขายการประกันคุณภาพกับหนวยงาน

ตางๆ ถือเปนแหลงขอมูลที่ดีเยี่ยมในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

สวนที่ 2 คือดานสารสนเทศ ในประเด็นดังกลาวสํานักฯ มีเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลที่งายตอการสืบคน และ

ประชาสัมพันธงานดานประกันคุณภาพ อีกทั้งยังเปนคลังรวบรวมขอมูลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

ภายนอก เชน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหนวยงานตางๆ ฐานขอมูลผูประเมินหนวยงาน

ภายใน มก.(5.1-6-5) รวมถึงเปนแหลงรวมเว็บลิงคไปยังหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ 

เชน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เปนตน ซึ่งทั้งขอมูลและสารสนเทศนั้นสํานักประกันคุณภาพไดดําเนินงานให

ประชาคม มก.และภายนอกที่เกี่ยวของและไมเกี่ยวของทราบขอมูลในการใชเพื่อประกอบการดําเนินงานดาน

ประกันคุณภาพอยางตอเนื่องมาโดยตลอด 
 
  7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอก  สํานักประกันคุณภาพมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวาง

หนวยงานทั้งภายใน และภายนอก เชน โครงการจัดการความรูเร่ืองการจัดเก็บขอมูลดิบ ซึ่งจัดใหแกบุคลากร

สํานักประกันคุณภาพ โครงการเยี่ยมบานคุณภาพทั้งภายในและตางประเทศ  ซึ่งจัดใหแกบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (5.1-7-1) นับเปนโครงการที่กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูอยางดี ทําใหทราบถึง

ความเคลื่อนไหว และนโยบายที่แตละหนวยงานดําเนินการอยู โครงการดังกลาวสํานักประกันคุณภาพได

ดําเนินการอยางตอเนื่องทุกป  โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-7-2) ถือ

เปนการสรางเครือขายกับหนวยงานภายในเปนอยางดีเชนกัน สําหรับการเปนเครือขายดานประกันคุณภาพ

จากภายนอกโดยสํานักประกันคุณภาพเปนสมาชิกเครือขายของ สมศ. และสกอ.(5.1-7-3) เพื่อรับขาวสาร 

และรวมงานตางๆ ดานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการประเมิน  

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 
ตัวบงชี ้ ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 

 = บรรล ุ
 = ไมบรรล ุ

ป 51 
 = มีพัฒนาการ 

 = ไมมีพฒันาการ 

5.1 ระดับ 7 3 N/A - N/A - 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

5.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ สํานกัประกันคุณภาพ คร้ังที ่2/2553 

วาระที่ 2.2 การกําหนดตัวบงชี้ระดับฝาย 

5.1-2-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกนัคุณภาพ ประจําปการศึกษา 

2552 

5.1-2-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสํานกัประกันคุณภาพ 

5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ สํานกัประกันคุณภาพ คร้ังที ่2/2553 

วาระที่ 2.4 ตัวบงชี้เพิม่เติมของสํานักประกนัคุณภาพ 

5.1-3-2 คูมือการประกนัคุณภาพ สํานักประกนัคุณภาพ 

5.1-4-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานแตละฝาย ประจําปการศึกษา 2552 

5.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย 

5.1-5-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงจากขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก 

และระดับฝาย (สปค.01) 

5.1-5-2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุงจากขอเสนอแนะของกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในระดบัสํานกั และระดับฝาย (สปค.02) 

5.1-6-1 จดหมายขาวสํานักประกนัคุณภาพ ประจําป 2552 

5.1-6-2 เว็บไซตสํานกัประกันคุณภาพ www.qa.ku.ac.th 

5.1-6-3 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเยีย่มบานคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 

5.1-6-4 รายงานผลการตอนรับคณะศึกษาดูงาน ประจําปการศึกษา 2552 

5.1-6-5 ฐานขอมูลผูประเมินคุณภาพภายใน 

5.1-7-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเยีย่มบานคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552 

5.1-7-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน รุนที ่3 และ 4 

5.1-7-3 บัตรสมาชิกเครือขายสมศ.ของผูอํานวยการ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.2  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน   
 
เปาหมาย ระดับ 5 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ) 
 1. มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการ

ตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงานยอย 

 2. มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน โดยสอดคลองตามพันธกิจและ

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

 3. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 4. มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

 5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ 

 6. มีการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป 
 
ผลการดําเนินงาน 
  ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบทั้ง 6 ระดับ ดังนี้ 
 

  1.  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง โดยมีการ
ตรวจสอบ/ประเมิน และจัดทําแผนพัฒนาฯ ครบทุกหนวยงานยอย สํานักประกันคุณภาพกําหนด

นโยบาย และแผนงานดานการประกันคุณภาพภายใน และกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพของสํานักฯ โดยใหแตละฝายจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2552 (5.2-1-1) 

เพื่อเตรียมรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในระดับฝายเปนประจําทุกป ซึ่งการประเมินฯ ในป

การศึกษา 2552 ไดกําหนดรูปแบบการดําเนินงานใหรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน และการวเิคราะห

ตนเองเปนหลัก และทั้ง 4 ฝายรายงานผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ที่เหมาะสมกับภารกิจหลักของฝาย 

(รายละเอียดปรากฏในผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑมาตรฐานระดับที่ 1) และดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เพื่อนําผลการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และนํามาวิเคราะหขอมูลรวมกัน ในการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ของสํานักประกันคุณภาพ เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยในแตละ

ปอยางตอเนื่อง 
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  2.  มีการทบทวนและปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในที่สอดคลองตามพันธกิจและ
พัฒนาการของหนวยงาน และของมหาวิทยาลัย สํานักประกันคุณภาพมีการทบทวนและปรับปรุงคูมือ

ประกันคุณภาพของสํานักฯ (5.2-2-1) ใหมีความสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายในตามรูปแบบ 6 

องคประกอบ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีการทบทวนเลือกตัวบงชี้ที่เหมาะสมและสอดรับกับภารกิจของ

สํานักฯ เพิ่มเติม 4 ตัวบงชี้ สําหรับการประเมินฯ ระดับฝาย มีการกําหนดใหแตละฝายใหความสําคัญกับการ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่สอดคลองกับภารกิจ จํานวน 8 ตัวบงชี้ (รายละเอียดปรากฏในผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ 5.1 เกณฑมาตรฐานระดับที่ 1) 

 
  3.  มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และเสนอตอมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาที่
กําหนด สํานักประกันคุณภาพจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2552 ของฝายตางๆ 

(5.2-3-1) และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักประกันคุณภาพ (5.2-3-2) ตามแนวทางการประกัน

คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ใหสงขอมูลพื้นฐานผลการดําเนินงาน ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 

และสงใหคณะกรรมการประเมินฯ กอนเขาประเมินคุณภาพอยางนอย 1 สัปดาห และเผยแพรผานเว็บไซต  
 
  4.  มีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง ภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน จากขอมูลปการศึกษา 2551 สํานักประกันคุณภาพมีการนําผลการประเมินฯ มาใชในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยนําขอเสนอแนะจากการประเมินฯ มาจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงฯ เพื่อหาแนวทางแกไข และเปนขอมูลในการจัดทําแผนการดําเนินงานทั้งในระดับฝาย 

และระดับสํานัก ตามแบบ สปค.01 (5.2-4-1) ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และจัดทํารายงานติดตามผลการ

ดําเนินงานจากแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามแบบ สปค. 02 (5.2-4-2) เพื่อรายงานถึงประสิทธิผลของการ

ดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ที่ไดนําเสนอไว เพื่อเตรียมรับการประเมินในรอบตอไป และจัดสงใหกับ

มหาวิทยาลัยภายใน 60 วันทําการหลังจากไดรับรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
 
  5.  การมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่นๆ สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินการปรับปรุง

และพัฒนาตารางวิเคราะหขอมูล (Common data set) ( 5.2-5-1) เพื่อสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ

ภายใน และสามารถนําขอมูลเชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ของ สกอ. และการ

ประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. รวมถึงสํานักประกันคุณภาพ ไดพัฒนาระบบการลงทะเบียนออนไลน 

(5.2-5-2) เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูรับบริการ และเปนแหลงรวบรวมขอมูลการพัฒนาบุคลากรดานการ

ประกันคุณภาพที่หนวยงานตางๆ สามารถดึงขอมูลไปใชอางอิงได นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาฐานขอมูล 

ผูประเมินคุณภาพภายใน มก. (5.2-5-3) ที่รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มก.ทั้งหมด

ต้ังแต ปพ.ศ.2544 – ปจจุบัน สําหรับเปนชองทางในการสืบคนรายชื่อผูที่เคยปฏิบัติหนาที่ในคณะกรรมการ
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ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่หนวยงานสามารถนําขอมูลมาใชประกอบการพิจารณา

คัดเลือกกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจําปได 
 

  6.  การประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพทุกรอบ 3 ป สํานักประกันคุณภาพมีการ

ประเมินผลลัพธการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพ (5.2-6-1) ตามตัวบงชี้ผลผลิต จํานวน 5 ตัวบงชี้ โดย

ใชขอมูลผลการดําเนินงานยอนหลัง 4 ป ต้ังแตปการศึกษา 2548-2551 มีมิติในการประเมิน 3 มิติ ไดแก มิติที่ 

1 การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย มิติที่ 2 การประเมินแนวโนมของผลการดําเนินงาน และ

มิติที่ 3 การประเมินผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน และไดเผยแพรแนวทางการประเมิน 

ผลลัพธนี้ไปยังหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยดวย 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

ผลการประเมิน  
ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ 

ตัวบงชี ้ ผลการ 
ดําเนินงาน 

คะแนน ป 52 
 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ
ป 51 

 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

5.2 ระดับ 6 3 ระดับ 5  
ระดับ 4 

คะแนน 3 
 

 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

5.2-1-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ 4 ฝาย ประจําปการศึกษา 2552 

5.2-2-1 คูมือประกันคณุภาพ สํานกัประกันคุณภาพ 

5.2-3-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของ 4 ฝาย ประจําปการศึกษา 2552 

5.2-3-2 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานกัประกันคุณภาพ ประจาํปการศึกษา 2552 

5.2-4-1 แผนพัฒนาปรบัปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (สปค.01) 

5.2-4-2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุง (สปค.02) 

5.2-5-1 ตารางวิเคราะหขอมูล (Common data set)  

5.2-5-2 ระบบการลงทะเบียนออนไลน  

5.2-5-3 ฐานขอมูลผูประเมินคุณภาพภายใน มก. 

5.2-6-1 รายงานการประเมินผลลพัธ สํานักประกนัคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2548-2551 
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2.2.6 องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 
 

  สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสําคัญที่สามารถ

สรางประโยชนใหกับผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสียดวยรูปแบบหรือวิธีที่หลากหลาย สอดคลองกับความ

ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ นําไปสูการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยสํานักประกัน

คุณภาพ มีผลการประเมินในภาพรวมขององคประกอบที่ 6 เทากับ 3.00 คะแนน อยูในเกณฑระดับ 

ดีมาก ทั้งนี้ ไมมีการประเมินเปาหมายและพัฒนาการ เนื่องจากเปนตัวบงชี้ใหมทั้งหมด สําหรับรายละเอียด

ผลการประเมินแสดงไดดังนี้ 
 

ตารางที่ 19 ผลการประเมนิองคประกอบที่ 6 การพฒันาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 
ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 3)  
2550 2551 2552 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง 

ตัว
บงช้ี 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 
ผลลัพธ 

ตัวหาร 
ผลลัพธ  

2552 
  
  

2553 
  
  

2550 2551 2552 

ประเมิน
เปาหมาย 

  

ประเมิน
พัฒนาการ 

 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

6.1 N/A N/A 4 N/A 4 N/A N/A 3 - - 

31 
6.2 N/A N/A 

34 
91.18% N/A 90% N/A N/A 

3 - - 

7.80 
6.3 N/A N/A 

30.00 
26.00% N/A 25% N/A N/A 

3 - - 

ผลประเมินภาพรวมองคประกอบที่ 6 เทากบั 3.00 

 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงาน  
 

เปาหมาย N/A 

เกณฑมาตรฐาน (ระดับ)  
 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกจิ

ของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําใหการ

ดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

 2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและ

ความตองการของผูรับบริการ 

 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือ

การปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 
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 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงานเพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ 

เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมีอํานาจ

เพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน

ปงบประมาณตอไป 

 
ผลการดาํเนนิงาน 
 ในปการศึกษา 2552 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 4 ระดับ ดังนี้ 
 

 1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงาน
ตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําให
การดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน  สํานักประกันคุณภาพได

กําหนดใหแตละฝายมีการวิเคราะหและรวบรวมปญหาการดําเนินงาน เพื่อพิจารณาทบทวนกระบวนการตาม

ภารกิจหลักของแตฝาย และนํามาพิจารณารวมกันในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สํานัก

ประกันคุณภาพ (6.1-1-1) เพื่อใหกระบวนการหลักที่กําหนดสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งได

กําหนดใหทบทวนกระบวนการหลักในการดําเนินงานของแตละฝาย ไดแก กระบวนงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับคณะ และหนวยงานสนับสนุน กระบวนการจัดโครงการฝกอบรม กระบวนการจัดทํารายงานการ

ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และกระบวนการผลิตสื่อสารสนเทศ และเพิ่มชองทางในการ

เผยแพรขอมูล ขาวสาร ของสํานักประกันคุณภาพ 

 

 2.  มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความ
คาดหวังและความตองการของผูรับบริการ สํานักประกันคุณภาพมีการประชุมพิจารณารวมกันในการ

จัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงาน โดยกําหนดใหนําขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการมา

พัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ไดแก  

 - กระบวนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน ไดมีการปรับ

แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป  (6.1-2-1) ซึ่งเปนขอกําหนดที่สําคัญในการกํากับติดตามการ

ดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อใหกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน เปนไปตามแผนงาน

การประเมินคุณภาพภายในประจําป ที่สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 - กระบวนการจัดโครงการฝกอบรม สัมมนา และประชุม ไดมีการปรับกระบวนการในการสง

บุคลากรเขารวมฝกอบรม สัมมนา และประชุมตางๆ ของแตละหนวยงานมายังสํานักประกันคุณภาพ โดยปรับ

รูปแบบการลงทะเบียน จากการสงรายชื่อตามแบบตอบรับ  เปน การลงทะเบียนออนไลน เพื่อสะดวกในการ
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ตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารวมโครงการกิจกรรมตางๆ ได และลดขอผิดพลาดในการพิมพรายชื่อผิด 

เนื่องจากผูเขารวมโครงการตองกรอกรายละเอียดขอมูลดวยตนเอง (6.1-2-2) 

 - กระบวนการการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการ

ทบทวนและปรับกระบวนการหลักที่สําคัญ  3 กระบวนการ  ไดแก การวางแผนจัดทํารายงานประจําป การ

จัดทํารายงาน  และการรวมเลมเพื่อจัดพิมพและเผยแพร โดยมีการจัดทําปฏิทินกิจกรรม และขั้นตอนการ

ดําเนินงานตางๆ และเพื่อใหกระบวนการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน

รายงานที่สมบูรณ และพรอมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน  จึงมีการประชุมแลกเปลี่ยน

ขอคิดเห็นตางๆ จากผูรับบริการ  โดยในปการศึกษา 2552  ไดมีการจัดกิจกรรม ไดแก  การประชุมวิพากษราง

รายงานการประกันคุณภาพ  และการประชุมสัญจร  เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นตอการรายงานผลการ

ดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  (6.1-2-3)   

 -   กระบวนการผลิตสื่อสารสนเทศ และเพิ่มชองทางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ของสํานักประกัน

คุณภาพ ไดมีการทบทวนผลการดําเนินงานจากขอเสนอแนะ และผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการหรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยมีการสํารวจความพึงพอใจในดานเนื้อหา 

ขอมูล  การออกแบบ  และคุณภาพการใหบริการ   และนําผลการประเมินมาทบทวนจัดทําแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการผลิตสื่อสารสนเทศ  และเพิ่มชองทางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร สํานัก

ประกันคุณภาพตอไป  (6.1-2-4) 

 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ  จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน สํานักประกันคุณภาพกําหนดใหฝายที่
รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน เพื่อจัดทํามาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน พรอม

กําหนดผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน (6.1-3-1) โดยมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการประเมิน
คุณภาพภายใน ระยะเวลาการดําเนินงาน ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น และไดบรรจุไวในคูมือปฏิบัติงาน เพื่อให

ผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานไดเปนแนวทางเดียวกัน (6.1-3-2) 

 

 4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงานเพื่อทําใหงานมี
ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอ
รองเรียน เปนตน สํานักประกันคุณภาพไดกําหนดใหฝายที่รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานตาม
คูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหงานมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การรักษามาตรฐาน

ระยะเวลาการใหบริการ เชน กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ลดขั้นตอนการสงรายงานประเมินตนเอง 

(SAR) จากที่หนวยงานสงสํานักประกันคุณภาพกอน แลวจึงสงใหคณะกรรมการประเมินฯ เปน หนวยงานสง

คณะกรรมการประเมินฯ โดยตรง แลวจึงสงเลมรายงานการประเมินตนเองฉบับที่ปรับปรุงแกไขตามขอมูลผล
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การประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ เรียบรอยแลว ใหสํานักประกันคุณภาพ ตามแนวทางการประเมิน

คุณภาพภายในประจําป ในเลมคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา สําหรับ

สถาบัน และสําหรับสํานัก (6.1-4-1) 

 สวนกระบวนการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกระบวนการผลิต

ส่ือสารสนเทศ และเพิ่มชองทางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ของสํานักประกันคุณภาพ ไดมีการทบทวน และ

ปรับปรุงกระบวนการตามขั้นตอนตางๆ ไดแก การปรับลดระยะเวลาการดําเนินงานโดยมีการพิจารณาเพื่อ

ทบทวนระยะเวลาที่ใชในการดําเนินงาน ณ ปจจุบัน และกําหนดระยะเวลาที่ใชภายหลังการปรับปรุง และลด

ขอผิดพลาดโดยการเพิ่มข้ันตอนการพิสูจนอักษร โดยการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ ไดเพิ่มระยะเวลา

ในการตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลผลการดําเนินงาน ความเชื่อมโยงของขอมูลเชิงปริมาณที่เปนขอมูล

พื้นฐาน (common data set) ในระดับสถาบัน คณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน และสําหรับส่ือส่ิงพิมพตางๆ  

ไดขอความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายภายในสํานักประกันคุณภาพ ในการตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ

ของขอมูล กิจกรรม กอนที่จะดําเนินการจัดพิมพเพื่อเผยแพร เปนตน  (6.1-4-2) 

   
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการประเมิน  

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ ตัวบงชี ้
ผลการ

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ

ป 51 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

6.1 ระดับ 4  3 N/A - N/A - 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

6.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกนัคุณภาพ สํานกัประกันคุณภาพ 

6.1-2-1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป   

6.1-2-2 คูมือการลงทะเบียนออนไลน 

6.1-2-3 กระบวนการการจัดทํารายงานการประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6.1-2-4 กระบวนการผลิตสื่อสารสนเทศ และเพิ่มชองทางในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร ของ

สํานักประกนัคุณภาพ 

6.1-3-1 คูมือการปฏิบัติงาน ฝายตรวจสอบฯ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

6.1-3-2 การปรับปรุงขัน้ตอนการประเมินคุณภาพภายใน 

6.1-4-1 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในตามคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

6.1-4-2 ตารางสรุปการปรับลดระยะเวลาในการจดัทํารายงานประกันคุณภาพ และการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร ของสํานักประกันคุณภาพ 

 
 
ตัวบงชี้ที ่6.2    รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบรกิาร  
 
เปาหมาย N/A 

ผลการดาํเนนิงาน  

  สํานักประกันคุณภาพ มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการแบง

โครงสรางการบริหารงานเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบริหารงานหลัก ไดแก งานบริหารและธุรการ งาน

พัฒนาและฝกอบรม งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน งานวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ โดยสํานักฯ 

ไดมีการทบทวนกระบวนงานหลักที่สามารถนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดมาตรฐานการใหบริการ และสามารถ

รักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ไดอยางเหมาะสม คือ กระบวนการติดตามการสงรายงานประเมนิ

คุณภาพภายใน ประจําป 2552 ซึ่งไดกําหนดมาตรฐานระยะเวลาการติดตามการสงรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน มายังสํานักประกันคุณภาพ ภายใน 30 วันทําการ หลังจากลงพื้นที่เรียบรอยแลว เฉพาะที่มี

ทีมเลขานุการฯ จากสํานักประกันคุณภาพ 

- จํานวนหนวยงานที่สามารถรักษามาตรฐานการสงรายงานการประเมิน จํานวน 31 หนวยงาน  

- จํานวนหนวยงานทั้งหมดในกระบวนงาน จํานวน 34 หนวยงาน 

  ดังนั้น รอยละของการรักษามาตรฐานระยะเวลาการสงรายงานการประเมิน คิดเปน รอยละ 91.18  
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ 70 - 79 บรรลุเปาหมายรอยละ 80 – 89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90 – 100 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ ตัวบงชี ้
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ

ป 51 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

6.2 รอยละ 91.18 3 N/A - N/A - 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

6.2-1 สรุปการรวบรวมรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาํป 2552 

 
 
ตัวบงชี้ที ่6.3    รอยละของการลดระยะเวลาการใหบรกิาร 
 
เปาหมาย N/A 

ผลการดาํเนนิงาน  

 การติดตามการสงรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําป  2552 ของทีมเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินฯ จากจํานวน 34 หนวยงาน สามารถดําเนินการไดตามมาตรฐานเวลาทีก่าํหนด ภายใน 

30 วันทําการ จํานวน 31 หนวยงาน  

- เวลาเฉลี่ยที่ทีมเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ สามารถสงรายงานการประเมินฯ ใหกับสํานัก

ประกันคุณภาพได คิดเปน 22.20 วัน  

- เวลามาตรฐานของการสงรายงานการประเมินใหกับสํานักประกันคุณภาพ 30 วัน 

- เวลาที่ปรับลดไดจากกระบวนการสงรายงานการประเมินใหกับสํานักประกันคุณภาพ 7.80 วัน 

ดังนั้น รอยละของการลดระยะเวลาการใหบริการเมื่อเทียบกับเวลามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 26.00 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละที่ลดลง 5 - 9 รอยละที่ลดลง 10 - 15 รอยละที่ลดลงตั้งแต 16 ข้ึนไป 

 
ผลการประเมิน 

ผลการประเมิน เปาหมาย พัฒนาการ ตัวบงชี ้
ผลการ 

ดําเนินงาน 
คะแนน ป 52 = บรรล ุ

 = ไมบรรล ุ

ป 51 = มีพัฒนาการ 
 = ไมมีพฒันาการ 

6.3 รอยละ 26.00 3 N/A - N/A - 

 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

6.3-1 สรุปการรวบรวมรายงานประเมินคุณภาพภายใน ประจาํป 2552 
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บทที่ บทที่ 33  ผลการประเมนิตผลการประเมนิตนเองนเอง  

 
 

3.1 ประสิทธิผลการดําเนนิงาน 
 

ประสิทธิผลการดําเนินงานรายองคประกอบคุณภาพ ในปการศึกษา 2552 ของสํานักประกันคุณภาพ 

สามารถสรุปไดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนงาน 

 จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 1 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.50 อยูในระดับดี โดยผลการประเมินดานกระบวนการ จํานวน 1 

ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 2.00 คะแนน อยูในระดับพอใช และผลการประเมินดานผลผลิต จํานวน 1 ตัวบงชี้มี

ผลการประเมิน 3.00 คะแนน อยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงาน

ดังนี้ 

สํานักประกันคุณภาพ มีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน วัตถุประสงค และภารกิจของสํานักประกัน

คุณภาพ เพื่อใหสอดรับกับ  ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมทั้งไดกําหนดคําขวัญของสํานัก

ประกันคุณภาพ “เขาใจหลักการ ประสานกลไก พรอมใหบริการ เพื่องานคุณภาพ” เพื่อใหเขาใจและจําไดงาย  

มีวิสัยทัศน “เปนองคกรที่ผลักดันกลไกการประกันคุณภาพ สูการบริหารจัดการของหนวยงาน เพื่อการบรรลุ

วิสัยทัศนรวมกันของมหาวิทยาลัย” โดยมีการเผยแพรในหลากหลายชองทาง อาทิ เว็บไซต เอกสารเผยแพรที่

สํานักฯ จัดทํา จดหมายขาว ปายปดประกาศ เพื่อใหบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดทราบ

อยางทั่วถึง  

 ดานแผนงาน สํานักประกันคุณภาพ ไดจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 โดยใช

กรอบของแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (2551-2554) ซึ่งสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคของแผน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและแผนชาติ โดยปรับรายละเอียดของแผนใหสอดคลองกับสภาวะ

ปจจุบันรวมทั้งเปนไปตามผลการประเมินจากปที่ผานมา และไดถายทอดสูระดับฝายในการจัดทําแผนปฏิบัติ

การระดับฝายที่สามารถดําเนินงานไดครบทุกภารกิจ ซึ่งมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จในแตละเปาประสงค

ของแผนฯ โดยมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงานครบทุกภารกิจ สําหรับ

ปงบประมาณ พ.ศ.2552 ซึ่งมีตัวบงชี้ตามภารกิจ รวมทั้งหมด 32 ตัวบงชี้ สามารถดําเนินงานและบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ได 29 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 90.63 ซึ่งผลการดําเนินงานสูงกวาปที่ผานมาที่สามารถ
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ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 19 ตัวบงชี้ จากจํานวนทั้งหมด 24 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 79.17 สําหรับตัวบงชี้ที่

ไมบรรลุเปาหมายมีเพียง 3 ตัว ไดแก 

 ตัวบงชี้ที่ 1.1 หนวยงานไดรับคูมือกอนเริ่มปการศึกษา 2552 ซึ่งปญหาของการไมบรรลุเปาหมาย

เนื่องจากขั้นตอนในการดําเนินงานปรับปรุงคูมือมีหลายขั้นตอนและในบางขั้นตอนไมสามารถควบคุมได เชน

ข้ันตอนการปรับแกไขจากคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 ตัวบงชี้ที่ 2.1 รอยละของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะ ไมสามารถ

บรรลุเปาหมายที่รอยละ 80 เนื่องจากไมสามารถควบคุมใหหนวยงานดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ได  

 ตัวบงชี้ที่ 4.2 รอยละของหนวยงานที่สงผลงานเขารวม(โครงการรางวัลคุณภาพ)ตอหนวยงานทั้งหมด 

ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ รอยละ 20 เนื่องจากหลายหนวยงานไมพรอมที่จะสงผลงาน ทั้งๆ ที่ได

ประชาสัมพันธและเชิญชวนหลายครั้ง 

   

โดยสรุป สํานักประกันคุณภาพมีกระบวนการจัดทําแผนที่ครบถวนสอดคลองตามตัวบงชี้ที่กําหนด 

อยางไรก็ตามในดานความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายของการดําเนินงานตามแผนฯ ยังมีอุปสรรคบาง

ประการที่ไมสามารถควบคุมได สงผลใหมีการดําเนินงานในบางโครงการไมบรรลุเปาหมายซึ่งจะตองแกไข

ตอไป   

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก   

จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ในองคประกอบที่ 2 จํานวน 7 ตัวบงชี้ ซึ่งประกอบดวย 

ตัวบงชี้ที่มหาวิทยาลัยบังคับจํานวน 3 ตัวบงชี้ และตัวบงชี้ที่สํานักประกันคุณภาพกําหนดเปนตัวบงชี้ 

อัตลักษณ จํานวน 4 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.86 อยูในระดับดีมาก โดยผลการประเมิน ดานกระบวนการ 

3 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 2.67 คะแนน อยูในระดับดีมาก และผลการประเมินดานผลผลิต จํานวน 4 ตัวบงชี้ 

มีผลการประเมิน 3.00 คะแนน อยูในระดับดีมากเชนกัน ซึ่งแสดงถึงประสิทธิผลการดําเนินงานตามภารกจิของ

สํานักประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ และยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสู
ระดับสากล  

สํานักประกันคุณภาพไดทบทวนและพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในมาอยาง

ตอเนื่อง โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับจากความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของหลายสวน อาทิ ผูประเมิน และผู

ถูกประเมิน รวมทั้งไดมีการติดตามความเคลื่อนไหวของ สกอ. สมศ.และ ก.พ.ร.เพื่อใชประกอบการทบทวน

และพัฒนาปรับปรุง โดยสรุปการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2552 ได

ปรับเฉพาะตัวบงชี้ระดับคณะ สํานัก สถาบัน เทานั้น สวนในระดับมหาวิทยาลัย/วิทยาเขตยังคงใชชุดเดิม และ

ปรับจากคําวา “ดัชนี” เปน “ตัวบงชี้” อยางไรก็ตาม จัดพิมพคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในเพือ่
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จัดสงใหหนวยงานตางๆ โดยสามารถสงลวงหนากอนรับการประเมิน 7 เดือน ซึ่งเร็วกวาปที่ผานมา แตก็ยังไม

เปนไปตามเปาหมาย ซึ่งตองปรับปรุงดานระยะเวลาใหเร็วขึ้นเพื่อเปนไปตามเปาหมายที่วางไว  
 
2. บริหารจัดการระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพ ตามความรับผิดชอบเปน 3 ระดับ คือ 1)

ระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา ซึ่งกระบวนการนี้หนวยงานคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาเปน

ผูดําเนินการควบคุมคุณภาพ  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 2)ระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ 

3)ระดับมหาวิทยาลัย สํานักประกันคุณภาพดําเนินการดังนี้ 

 2.1  สํานักประกันคุณภาพมีการบริหารจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ

วิชาหรือหนวยงานเทียบเทา โดยหนวยงานที่ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 มีจํานวน 54 

หนวยงาน ประกอบดวย 28 คณะ 25 หนวยงานสนับสนุน และตรวจประเมิน 1 โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี ผลการประเมิน พบวา คณะวิชาที่มีผลการประเมินระดับดีมากจํานวน 9 คณะ คิดเปนรอยละ 

32.14 ระดับดีจํานวน 14 คณะ คิดเปนรอยละ 50.00 และระดับพอใชจํานวน 5 คณะ คิดเปนรอยละ 17.86 

สวนหนวยงานสนับสนุนที่มีผลการประเมินระดับดีมากจํานวน 12 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 48.00  ระดับดี

จํานวน 9 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 36.00  และระดับพอใชจํานวน 4 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 16.00 มีการ

ติดตามการจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป 2552 จากทุก

หนวยงาน จํานวน 54 หนวยงาน ซึ่งมีหนวยงานสามารถสงแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ไดภายใน 2 เดือน จํานวน 

16 หนวยงาน จาก 54 หนวยงาน คิดเปนรอยละ 29.63 จึงยังคงเปนปญหาเรื่องที่ตองหาแนวทางแกไขให

หนวยงานสามารถสงแผนพัฒนาปรับปรุงไดทันกําหนดตอไป ทั้งนี้ ไดรวบรวมผลการประเมินของทุกหนวยงาน

สงใหผูบริหารเพื่อพิจารณา  

2.2 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย สํานักประกันคุณภาพไดดําเนินการจัดทํา

รายงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2551 ข้ึน ซึ่งเปนรายงานการประเมินตนเองของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 64 ดัชนีตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งสอดคลองกับ 41 ตัวบงชี้ตามที่

สกอ.กําหนด และรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน  ซึ่งผลการประเมิน

อยูในระดับดีมาก สําหรับขอเสนอแนะผลการประเมินไดสรุปสงใหผูบริหารและผูเกี่ยวของพิจารณาแกไข

ปรับปรุง 

 
3. ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยไดรับการรับรองมาตรฐานจากภายนอก 

การประเมินคุณภาพภายนอก ในปการศึกษา 2552 มหาวิทยาลัยเขารวมโครงการนํารองการประเมิน

คุณภาพภายนอก รอบสาม จาก สมศ. โดยวัตถุประสงคของการเขาประเมินในครั้งนี้เปนไปเพื่อการทดสอบ

ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม มาตรฐานและตัวบงชี้ รวมทั้งการกําหนดเกณฑการใหคะแนนที่
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เหมาะสม การประเมินดําเนินการระหวางวันที่ 8-11 มีนาคม 2553 และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยสมศ.ได

แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน รวม 15 คน ซึ่งการประเมินครั้งนี้ไมสามารถรายงานผลเปนระดับคะแนนได

เนื่องจากตัวบงชี้ในการประเมินไดรับกอนการประเมิน 1 เดือน และตองการขอมูลที่ยอนหลัง 3 ป จึงไดขอมูล

ไมครบถวนสมบูรณตามตัวบงชี้ คณะผูประเมินฯจึงไดขอมูลในการการทดสอบระบบการประเมินคุณภาพ

ภายนอก รอบสาม สอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 

4. เปดเผยขอมูลขาวสารดานคุณภาพของมหาวิทยาลัยสูสาธารณชน  

สํานักประกันคุณภาพใหความสําคัญกับการใหความรูแกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยในการสราง

ความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนาปรับปรุง 

ตัวบงชี้ใหม จึงไดมีการประชุมชี้แจงใหทราบทั่วกันในทุกวิทยาเขต และมีการใหความรูเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพในเรื่องอื่นๆ รวมทั้งมีการนําองคความรูจากประสบการณมาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมเลขานุการ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และไดจัดการอบรมขึ้น จํานวน 2 รุน คือ สําหรับคณะวิชา และ

หนวยงานสนับสนุน  ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยฯ ไดผูที่สามารถทําหนาที่เปนเลขานุการฯ มืออาชีพเพิ่มข้ึนอีก

จํานวน 112 คน จากจํานวนผูผานอบรมในปที่ผานมา 108 คน นอกจากนี้ มีการจัดการความรูใหกับกลุม

เลขานุการคณะวิชา เร่ือง แนวทางการรวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทํา SAR ของคณะวิชา    

นอกจากการใหความรูแกประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรแลว ยังไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ในลักษณะของการศึกษาดูงานภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และตางประเทศ ภายใตโครงการเยี่ยมบาน

คุณภาพ รวม 6 กิจกรรม เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ และมีโลกทัศนดานประกันคุณภาพที่กวางไกล 

สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของหนวยงานตางๆ ซึ่งทุกกิจกรรมประสบความสําเร็จไดรับความสนใจจาก

ผูรับบริการเกินเปาหมายและเปนที่พึงพอใจแกผูเขารวมกิจกรรม ในภาพรวมอยูในระดับดีมากมีคะแนนเฉลี่ย 

4.10 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตโครงการรางวัลคุณภาพ โดยมีผูสงผลงาน

เขารวม จํานวน 37ผลงานซึ่งสูงกวาปที่ผานมา  

ทั้งนี้ สํานักประกันคุณภาพยังเปนแหลงขอมูลดานประกันคุณภาพ จึงไดจัดทําสื่อตางๆ เพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธข าวสาร  ความรูความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพใหแก บุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับทราบขอมูล ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยจัดใน

หลากหลายรูปแบบ  ไดแก การจัดทําจดหมายขาว QA.KU สงเปนประจําทุกเดือน จัดทํา web site เพื่อเปน

ชองทางใหขอมูลขาวสาร และเปดโอกาสใหผูรับบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียสามารถสื่อสารและใหขอคิดเห็น

ปอนกลับได แตไมไดรับการตอบรับจากผูเกี่ยวของ 

 สําหรับนิสิตไดมีการใหความรูการประกันคุณภาพแกนิสิตในรูปแบบการแจกคูมือการประกันคุณภาพ

สําหรับนิสิตจํานวน 3,000 เลม และการประชุมสัมมนารวมทั้งสรางเครือขายกับนักศึกษาตางสถาบันอยางไม

เปนทางการ จํานวน 5 สถาบัน ซึ่งยังไมทั่วถึง จึงตองมีการจัดเพิ่มเติมในรูปแบบตางๆ 
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สําหรับภารกิจเกี่ยวกับการใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ  นั้น สํานักประกันคุณภาพไดมีโอกาส

ตอนรับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในการใหความรูดานประกันคุณภาพ จํานวน 6 หนวยงาน มีผูเขาศึกษา

ดูงาน จํานวน 174 คน  

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สํานักประกันคุณภาพไดสงเสริมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย ในการถายทอดวัฒนธรรมการมีสัมมาคารวะและวัฒนธรรมการไหวของบุคลากร รวมทั้งการจัดกิจกรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ในปการศึกษา 2552 สนับสนุนใหบุคลากรรวมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ทั้งที่จัดเองและรวมกับมหาวิทยาลัย รวม 13 กิจกรรม สามารถบรรลุเปาหมาย  

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ  

 จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 3 จํานวน 8 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย

รวม 2.63 อยูในระดับดีมาก ผลการประเมิน ดานปจจัยนําเขา 1 ตัวบงชี้มีผลการประเมิน 3.00 คะแนน อยูใน

ระดับดีมาก ดานกระบวนการ จํานวน  5 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 2.60 คะแนน อยูในระดับดีมาก และผลการ

ประเมินดานผลผลิต จํานวน 2 ตัวบงชี้ มีผลการประเมิน 2.50 คะแนน อยูในระดับดี ซึ่งแสดงถึงประสิทธิผลใน

การดําเนินงานดังนี้  

เพื่อใหการบริหารจัดการภายในสํานักฯ มีประสิทธิภาพ สํานักประกันคุณภาพใหความสําคัญกับ

ปจจัยนําเขา ซึ่งประกอบดวย บุคลากร อุปกรณ และงบประมาณการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การทํางาน  โดยในปการศึกษา 2552 นี้ มีผลการประเมินดานปจจัยนําเขาอยูระดับดีมากได 3.00 คะแนน โดย

ในดานบุคลากรซึ่งถือวาเปนหัวใจที่จะสรางประสิทธิภาพของงาน สํานักประกันคุณภาพใหบุคลากรทุกคน

ไดรับโอกาสในการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุม สัมมนา ศึกษา

ดูงาน ภายในประเทศ และมีบุคลากรจํานวน 6 คน มีโอกาสศึกษาดูงานในตางประเทศ ณ สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน และในดานการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานไดจัดหาอุปกรณตางๆ เพื่อสะดวกในการ

ทํางานโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร บุคลากรทุกคนในสํานักงานมีเครื่องคอมพิวเตอรประจํา และยังมีเครื่อง

คอมพิวเตอรพกพาเพื่อใชงานนอกสถานที่ นอกจากนี้มีการจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ประสบการณทํางาน อยางไรก็ตาม ในการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายเนื่องจากสามารถจัดกิจกรรมได 3 

ใน 4 กิจกรรม  

ในดานกระบวนการซึ่งมีผลการประเมินที่ระดับดีมาก คะแนน 2.60 นั้น สํานักประกันคุณภาพมีระบบ

บริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน และมีเปาหมายที่ชัดเจน มี

การถายทอดสูระดับฝายและบุคคล เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ มีกลไกในการติดตามการดําเนินงานและ

ประเมินผลการดําเนินงาน โดยการประชุมบุคลากรเปนประจําทุกเดือนเพื่อติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินงานของทุกฝายใหเปนไปตามแผน รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากร เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน 

และเมื่อส้ินปการศึกษาทุกปจะมีการประเมินแบบ 360 องศาเพื่อประเมินผูบริหารทุกระดับและบุคลากร มี
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ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดยสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถตรงกับ

ภารกิจ โดยใหโอกาสในการพัฒนาความรู และทักษะ สนับสนุนในดานการศึกษาตอทั้งระดับปริญญาโทและ

ปริญญาเอก รวมทั้งมีการปรับตําแหนงใหบุคลากรมีความกาวหนาเมื่อมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น มีการมอบหมายงาน

(JA) ของบุคลากรตามภาระงานที่ชัดเจนและมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานเพื่อการปรับปรุงใหเหมาะสม อยางไรก็ตามบุคลากรยังตองการกําลังใจในการทําการงานดวยการ

ปรับตําแหนงเปนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะหอัตรากําลังและเสนอขออัตรากําลังพนักงาน

มหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัย 

ในดานผลผลิต มีผลการประเมิน 2.50 คะแนน อยูในระดับดี เนื่องจากการดําเนินงานของสํานัก

ประกันคุณภาพในสวนโอกาสที่บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงานมีนอย เพราะภารกิจ

ของสํานักประกันคุณภาพเปนเรื่องภายในมหาวิทยาลัยจึงทําใหคนภายนอกมีสวนเกี่ยวของและรวมแสดง

ความคิดเห็นนอย ถึงแมจะมีชองทางตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกระบวนการการติดตามตรวจสอบจาก

ประชาชน 

องคประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ 

จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 4 จํานวน 3 ตัวบงชี้มีคะแนนเฉลี่ย

รวม 3.00 อยูในระดับดีมาก โดย 2 ตัวบงชี้เปนผลการประเมินในดานกระบวนการและ 1 ตัวบงชี้เปนผลผลิต 

ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานดังนี้ 

สํานักประกันคุณภาพ  มีกระบวนการดําเนินงานที่ ดี เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร  รวมทั้ งมี ระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบการใช เ งินใหมีประสิทธิภาพ 

อยางสม่ําเสมอ  และมีนโยบายใหทุกกิจกรรมมีการคํานวณตนทุนตอหนวย และรายงานเปนประจําอยาง

ตอเนื่องรวมทั้งมีนโยบายการใชทรัพยากรรวมกันทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน ในดาน

งบประมาณนั้น สวนใหญไดมาจากงบประมาณเงินรายไดสวนกลางที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให เพื่อการ

ดําเนินงานในภารกิจดานประกันคุณภาพซึ่งเปนการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย สวน

งบประมาณแผนดินไดรับเฉพาะเงินเดือนขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับงบประมาณเงินรายได

ที่ไดรับสวนใหญตํ่ากวาที่เสนอขอ รายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ไดแยกตามปงบประมาณ 
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ตารางที่ 20 ขอมูลเปรียบเทียบการของบประมาณเงินรายไดแยกตามปงบประมาณ 
 

 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 
งบประมาณที่เสนอ 5,856,186.00 5,083,863.00 4,118,925.00 4,700,212.00 

งบประมาณที่ไดรับ 3,290,386.00 3,475,657.00 3,166,186.00 3,708,262.00 

สัดสวนของงบประมาณที่ไดรับเทียบกับคําขอ 56.19% 68.37% 76.87% 78.90% 

จํานวนครั้งขอปรับงบ 2 2 1 2 

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2552 สํานักประกันคุณภาพไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จํานวน 

3,708,262.00 บาท คาใชจายในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ เปนเงินทั้งสิ้น 3,069,365.57 บาท

คงเหลือ 638,896.43 บาท คิดเปนรอยละ 17.25 เนื่องจากไดใชหลักการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพโดยใช

ทรัพยากรที่มีอยูและรวมกับหนวยงานอื่น และใชงบประมาณใหคุมคา รวมทั้งในปนี้งบประมาณบุคลากรเหลือ

เปนสวนใหญเนื่องจากไมสามารถรับบุคลากรตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรได  อีกทั้งในปนี้มีการจัด

โครงการที่สรางรายได จํานวน 1 โครงการ คือ โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2552 เปนเงิน 

347,600.00 บาท สงผลใหมีเงินเหลือเมื่อส้ินปงบประมาณทั้งสิ้น 986,496.43บาท  

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

 จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 5 จํานวน 2 ตัวบงชี้ ซึ่งเปน 

ตัวบงชี้ดานกระบวนการและผลผลิตอยางละ 1 ตัว มีคะแนนเฉลี่ยรวม 3.00 อยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดงถึง

ประสิทธิผลในการดําเนินงานดังนี้ 

สํานักประกันคุณภาพเปนหนวยงานที่มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องตาม 6 

องคประกอบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด และรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย

มาแลว 7 คร้ัง นับต้ังแตเร่ิมต้ังสํานักฯ เปนตนมา ในปการศึกษา 2552 นี้ สํานักประกันคุณภาพไดดําเนินการ

พัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพโดยพัฒนาตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณข้ึนจํานวน 4 ตัวบงชี้ เพื่อสามารถ

ประเมินผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับภารกิจ เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการ

ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย การประกันคุณภาพของสํานักฯ ดําเนินการโดยฝายตางๆ ทั้ง 4 ฝาย 

ไดดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานโดยมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ที่สํานักฯ กําหนดและรับการตรวจ

ประเมินภายในสํานักฯ (Peer Review) เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2553 จากคณะกรรมการที่สํานักฯ แตงตั้ง

และทุกฝายจะดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินขอมูลจากผล

การดําเนินงานทุกฝายจะถูกรวบรวมเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักฯ ตาม 6 องคประกอบ 25 

ตัวบงชี้ และทุกคนมีสวนรวมในการจัดรายงานการประเมินตนเองของสํานักฯ  

สําหรับรายงานผลการประเมินในรอบที่ผานมามีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงจํานวน 12 ขอ สํานัก

ประกันคุณภาพไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบ สปค. 01 โดยมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง จํานวน 
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12 กิจกรรม และมีรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สปค.02 ซึ่งไดแกไขเรียบรอยแลว จํานวน 10 กิจกรรม 

คิดเปนรอยละ 83.33 เปนกิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 1 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 8.33 และยัง

ไมไดดําเนินการ จํานวน 1 เร่ือง คิดเปนรอยละ 8.33 คือ การคิดคนและพัฒนานวัตกรรมดานประกันคุณภาพที่

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหนวยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

 จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบที่ 6 จํานวน 3 ตัวบงชี้ ซึ่งเปน 

ตัวบงชี้ดานกระบวนการ 1 ตัวบงชี้ และดานผลผลิต 2 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในระดับดีมาก ซึ่งแสดง

ถึงประสิทธิผลในการดําเนินงานดังนี้ 

สํานักประกันคุณภาพ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยในปการศึกษา 

2552 มีการกําหนดกระบวนการหลักที่สอดคลองกับภารกิจโดยใหแตละฝายมีการวิเคราะหและรวบรวมปญหา

การดําเนินงาน เพื่อพิจารณาทบทวนกระบวนการตามภารกิจหลักของแตละฝาย และมีการปรับปรุงขั้นตอน

การดําเนินงานและจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถทํางานทดแทนกันได ทั้งนี้ การดําเนินงานในแต

ละขั้นตอนมีการกําหนดมาตรฐานระยะเวลาที่ชัดเจน สําหรับปนี้ไดมีการดําเนินงานลดระยะเวลามาตรฐาน

การทํางานในการติดตามการสงรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยรอยละของการลดระยะเวลาการ

ใหบริการเมื่อเทียบกับเวลามาตรฐาน คิดเปนรอยละ 26.00 ซึ่งจะตองมีการดําเนินงานดังกลาวในกิจกรรมอื่น

เชนกัน 

  

3.2 ผลการวิเคราะหตนเองรายองคประกอบ 
  

 จากผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน 6 องคประกอบ ในปการศึกษา 2552 

สํานักประกันคุณภาพไดประเมินตนเองในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยูในระดับดีมาก โดยไดวิเคราะหจุด

แข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ดังนี้ 

 

ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะหตนเองรายองคประกอบคณุภาพ 
องคประกอบที่ จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 

1 ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค และ

แผนงาน 

1. มีการถายทอดแผนกลยุทธ 
แผนงาน ของสํานัก มาเปน

แผนดําเนินงานของฝาย ซึ่ง

การบรรลุผลการดําเนินงาน

ของฝาย มีสวนสนับสนุน

การบรรลุผลการดําเนินงาน

ของสํานักและมหาวิทยาลัย 

การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ

ในแผนปฏิบัติงานบางตัวชี้วัดยัง

ไมสามารถวัดผลสําเร็จไดตรง

กับแผนงาน 

ควรสรางความรูความเขาใจ

หรือฝกปฏิบัติใหบุคลากร

สามารถกําหนดตัวชี้วัด

ความสําเร็จที่เหมาะสมและ

สามารถวัดความสําเร็จไดตรง

ตามแผนงานที่กําหนดไว 
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องคประกอบที่ จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 
2. มีการติดตามแผนเปนระยะ 

และประเมินผลตัวบงชี้

ความสําเร็จ ตามเปาหมายที่

กําหนดในแผน 

2 ภารกิจหลัก 1. มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุน
การประกันคุณภาพของ

คณะ สํานัก สถาบัน จํานวน

มาก และประสบ

ความสําเร็จทุกกิจกรรม 

2. การดําเนินกิจกรรมตางๆ
สอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ 

3. มีระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นเองเพื่ออํานวย

ความสะดวกในการทํางาน 

การกําหนดเกณฑมาตรฐานใน 

ตัวบงชี้อัตลักษณ (2.7) ไมเกิด

จากการดําเนินงานของสํานักฯ

จึงอาจไมสามารถควบคุมผล

การดําเนินการเพื่อการประเมิน

ได 

1. ควรพิจารณากําหนดเกณฑ
มาตรฐานที่เกิดจากการ

ดําเนินงานของสํานักฯ ซึ่ง

จะสามารถควบคุมผลการ

ดําเนินงานไดเหมาะสมกวา 

2. ควรมีการจัดทําแผนงาน
ลวงหนาที่ไดจากผลการ

สํารวจความตองการของ

ผูรับบริการ 

3 การบริหารและ

จัดการ 

1. บุคลากรมีการทํางานตาม
หลักการของการประกัน

คุณภาพตามวงจร PDCA 

2. บุคลากรทุกคนไดรับโอกาส
ในการพัฒนาความรู 

ความสามารถจากการเขา

รวมประชุม สัมมนา และ

ฝกอบรม 

3. มีกลไกในการบริหารจัดการ
อยางเปนระบบ เพื่อติดตาม

ผลการทํางานไดตาม

เปาหมายและวัตถุประสงค

ที่ตั้งไว 

4. บุคลากรมีความรูความ 

สามารถและศักยภาพในการ

ดําเนินงานตามภารกิจ 

5. มีเครื่องมือและอุปกรณเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

และงบประมาณดําเนินการ

อยางเพียงพอ 

ขาดกระบวนการหรือกลไกการ

ติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จจาก

บุคลากรภายนอก 

1. ควรทบทวนและปรับปรุง
กลไกการทํางานที่เปน

ภารกิจสวนกลางของสํานักฯ 

เพื่อใหเกิดการประสาน

ความรวมมือกันใหดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการจัดกระบวนการ
หรือกลไกใหบุคลากร

ภายนอกเขามามีสวนรวมใน

การติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการ

ดําเนินงานของสํานักประกัน

คุณภาพ 
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องคประกอบที่ จุดแข็ง จุดออน ขอเสนอแนะ 

4 การเงินและ

งบประมาณ 

1. มีการใชงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุ

เปาหมายขององคกร 

2. มีการใชทรัพยากรรวมกัน
สงผลใหเกิดการประหยัด

งบประมาณในการ

ดําเนินงาน 

บุคลากรที่รับผิดชอบดาน

การเงินยังขาดความแมนยําใน

การดําเนินการตามระเบียบที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

ควรมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงาน

ดานการเงินเพื่อใชเปนแนวทาง

ดําเนินงานเพื่อลดขอผิดพลาด 

5 ระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ 

1. มีการกําหนดตัวบงชี้ 
อัตลักษณของหนวยงานที่

สะทอนการดําเนินตาม

ภารกิจและการประเมินผล

ในระดับฝาย 

2. มีการดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายในระดับฝายที่

ครบถวน เปนแบบอยางที่ดี

แกหนวยงานภายในที่มี

ลักษณะใกลเคียงกัน 

1. การจัดทําเอกสารรายงาน
การประเมินตนเองระดับ

ฝาย ควรกระชับ  ลดความ

ซ้ําซอน สับสน 

2. บุคลากรมีระดับความรู
ความเขาใจดานประกัน

คุณภาพแตกตางกัน 

1. ควรปรับการจัดทํา
เอกสารรายงานการประเมิน

ตนเองใหกระชับ และ

จัดระบบเอกสารหลักฐานให

สามารถคนหาไดจากการ

ปฏิบัติงานจริง 

2. ควรมีการจัดกิจกรรม
เครือขายเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรูใหกับบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอกสํานัก

ประกันคุณภาพ 

3. บุคลากรควรใหความสําคญั
ในการพัฒนาความรู

ทางดานประกันคุณภาพ  

เพื่อรวมเสริมสรางความ

เขมแข็งดานประกันคุณภาพ

ของสํานักประกันคุณภาพ 

6 การพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน 

มีการทบทวนกระบวนการหลัก

ที่สําคัญของหนวยงาน จัดทํา

มาตรฐาน และคูมือการ

ปฏิบัติงานพรอมกําหนด

ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

 เนื่องจากสํานักประกันคุณภาพ

ไมมีภารกิจในดานการใหบริการ

จึงควรพิจารณาแนวทางในการ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานแทน

การลดระยะเวลาการใหบริการ 
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3.3 ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย 
 
 สํานักประกันคุณภาพใหความสําคัญกับการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการ

ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพหนวยงานยอยภายในสํานักฯ อยางตอเนือ่ง โดย

ในป 2553 ไดกําหนดใหมีการประเมินฯ ระดับฝาย ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2553 และแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักประกันคุณภาพ เพื่อทําหนาที่ใน

การตรวจสอบผลการดําเนินงานระดับฝายภายในสํานักฯ ในปการศึกษา 2552 จํานวน 7 คน ดังนี้ 
 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง/หนวยงาน ตําแหนงในชดุ
กรรมการ 

ฝายที่ประเมนิ 

1. รศ.ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม ผูทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการ ทุกฝาย 

2. รศ.พิภพ   ลลิตาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร รองประธานกรรมการ ทุกฝาย 

3. น.ส.วิไลรัตน  วริิยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกัน

คุณภาพ 

กรรมการ ทุกฝาย 

4. นางกัลยาณี   รัตนวราหะ หัวหนาฝายบริหารและ

ธุรการ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

ฝายตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน 

5. นางมุกดา   เกตุแกว หัวหนาฝายตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายใน 

กรรมการและ

เลขานุการ 

ฝายบริหารและธุรการ 

6. น.ส.ณัฏยา  เบาสุภี หัวหนาฝายพัฒนาและ

ฝกอบรม 

กรรมการและ

เลขานุการ 

ฝายวิเคราะหขอมูลและ

สารสนเทศ 

7. น.ส.นงนาฏ   พัวประเสริฐ หัวหนาฝายวิเคราะหขอมูล

และสารสนเทศ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

ฝายพัฒนาและฝกอบรม 

 

 คณะกรรมการฯ ไดประเมินฯ และวิเคราะหจุดแข็ง รวมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแตละฝาย 

ดังนี้ 
 

ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะหจุดแข็ง และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระดับฝาย  
 

หนวยงาน จุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ภาพรวม 1. มีการถายทอดแผนกลยุทธของสํานัก มา

เปนแผนดําเนินงานของฝาย ซึ่งการ

บรรลุผลการดําเนินงานของฝาย มีสวน

สนับสนุนการบรรลุผลการดําเนินงานของ

สํานัก และมหาวิทยาลัย 

ทุกฝายควรเปนแบบอยางในการจัดทําเอกสารการ

ประเมินตนเองในเรื่องตอไปน้ี 

1. การเขียนผลการดําเนินงานของแตละตัวบงชี้  ควร
ใหขอมูลหรือขอความทีช่ัดเจน ตรงประเด็นใน

ตัวเอง เพียงพอในการประเมิน สําหรับรายละเอียด 



   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552     108 

หนวยงาน จุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

2. บุคลากรมีการทํางานตามหลักการของ
การประกันคุณภาพตามวงจร PDCA 

3. บุคลากรมีเปาหมายและกลไกการทํางาน
รวมกัน ในการทํางานนอกเหนือจากงาน

ในภารกิจหลักของฝายมีความรวมมอืกัน

ทํางานภารกิจสวนกลางของสํานักประกัน

คุณภาพใหสําเร็จลุลวงดวยดี 

4. มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการประกัน
คุณภาพของคณะ สํานัก สถาบัน จํานวน

มาก และประสบความสําเร็จทกุกิจกรรม 

5. ทุกฝายใหความสําคัญตอการประเมิน
ตนเอง ตามกระบวนการประกันคุณภาพ

ภายใน  เปนแบบอยางที่ดีแกหนวยงาน

ภายในที่มีลักษณะใกลเคียงกัน 

ผูประเมินสามารถศึกษาไดจากเอกสารหลักฐาน 

2. เอกสารหลักฐานไมจําเปนตองเปนเอกสารที่
จัดเตรียมใหม ควรเปนเอกสารที่เกิดขึ้นจากการ

ทํางานตามปกติที่จัดเก็บเปนระเบียบตามระบบงาน

สารบรรณเรียกหาไดงายเมื่อตองการ 

3. การจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง ควร
กระชับ ลดความซ้ําซอน สับสน 

4. ควรทบทวนและปรับปรุงกลไกการทํางานที่เปน
ภารกิจสวนกลาง เพื่อใหเกิดการประสานความ

รวมมือกันใหดียิ่งขึ้น 

5. บุคลากรควรใหความสําคัญในการพัฒนาความรู
ทางดานประกันคุณภาพ เพื่อรวมเสริมสรางความ

เขมแข็งดานประกันคุณภาพของสํานักประกนั

คุณภาพ 

ฝาย
ตรวจสอบฯ 

1. บุคลากรมีประสบการณในการประกัน
คุณภาพ 

2. มีการสรางตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของ
ฝายฯ 

3. เสนอผลการประเมินตามตัวบงชี้ไดอยาง
สมบูรณ 

4. มีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากการ
ประเมินกอนหนาอยางครบถวน 

5. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนที่
ยอมรับ สามารถเปนวิทยากรได 

1. การเขียนโครงการ/กิจกรรม ตองเขียนในลักษณะที่

ฝายเปนผูดําเนินการ เชน โครงการพัฒนาปรบัปรุง

คุณภาพโดยใชผลการประเมิน ในกลยุทธที่ 2  

กิจกรรมที่ฝายตองดําเนินการ ควรเปน “ติดตาม

แผนพัฒนาปรบัปรุงจากหนวยงาน” แทนขอความ

เดิม “ทุกหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาปรบัปรุง” 

2. ตัวบงชี้ของการดําเนินการตามภารกิจ ควรเปน 

ตัวบงชี้ของประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่

รับผิดชอบ เชน ตัวบงชี ้ “รอยละของผลงานที่ไดรับ

รางวัล” ของโครงการรางวัลคุณภาพ เปนตัวบงชี้ที่

ไมเหมาะสม  เพราะขึ้นกับคณุภาพของงานและ

กรรมการผูตัดสิน ไมขึ้นกับการจัดงาน 

3. ชื่อของตัวบงชีท้ี่ 2.7 ที่เปนอัตลักษณ ควรแสดงให

ชัดเจนถึงการทํางานของฝายฯ คือ “ระดบั

ความสําเร็จของการจัดการประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย” 

4. ควรคิดหากิจกรรมที่เสริมสรางความเขาใจในดาน
ประกันคุณภาพ เชน มีเครือขายประกันคุณภาพ  

โดยมีกิจกรรมการสัญจรใหความรูหรือตอบขอ
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หนวยงาน จุดแข็ง ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ซักถามแกหนวยงาน หรือกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางบุคลากรดานประกันคุณภาพ 

5. ควรทบทวนกระบวนการทํางานดานการใหบริการ  
เพื่อกําหนดกระบวนการบริการ ที่จะรักษาเวลา

มาตรฐานและลดเวลาบริการ (ตัวบงชี้ที่ 6.2 และ 

6.3) ใหเหมาะสม“ กระบวนการติดตามการสง

รายงาน” นาจะเปล่ียนเปน “การใหบริการรวบรวม

จัดทํารายงาน” 

ฝาย
บริหารฯ 

1. บุคลากรมีความรวมมอื ชวยเหลือกันใน

การทํางานในฝาย และมีความเอื้อเฟอกับ

งานนอกฝาย 

2. บุคลากรมีความรูความเขาใจการ
ปฏิบัติงานประจําวัน และสามารถทํางาน

แทนกันได 

1. งานบริหารและธุรการเปนงานที่ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบราชการ การพัฒนาบคุลากร ควรเนนใน

เร่ืองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยตรงเปนหลัก  ซึ่ง

อาจใชการเรียนรูดวยตนเองจากเอกสาร (และสรุป

เปนลายลักษณอักษรเพื่อแบงปน และอางองิในการ

ใชงาน) การสอนงาน เปนตน 

2. ควรทบทวนคูมือขั้นตอนการปฏิบัติงานใหทันสมัย  

และเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของทราบและถือปฏิบตัิ  

เพื่อใหการทํางานราบรื่น รวดเร็ว 

3. ควรทบทวนเปาหมายการปฏบิัติงานตามภารกิจ
ของฝายใหเหมาะสม  แสดงถึงประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของการทํางาน 

4. ควรทบทวนกระบวนการทํางานดานการใหบริการ  
เพื่อเลือกกระบวนการบริการ ที่จะรักษาเวลา

มาตรฐานและลดเวลาบริการ (ตัวบงชี้ที่ 6.2 และ 

6.3) ใหเหมาะสม 

5. ควรสรุปผลการประเมินตามตวับงชี้ เปนคะแนน
รวมและคะแนนเฉลี่ย ดวย (โดยใชคะแนนเต็ม 3 ใน

กรณีที่คะแนนเปาหมาย/การพัฒนาไมครบถวน) 

6. ควรเลือกตัวบงชี้ หรือกําหนดตัวบงชี้ใหม (อาจ
ดัดแปลง/ปรับเปล่ียนจากตัวบงชี้เดิม) ที่เกี่ยวของ

กับงานในภารกิจหลัก  ในลักษณะที่เปนประโยชน

แกการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาปรบัปรุงโดย

แทจริง 
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ฝาย
วิเคราะหฯ 

1. บุคลากรมีการแบงปนความรูระหวางกัน
ในฝาย จากผูที่มีโอกาสไปรับความรูมา 

ทําใหมีความรูใกลเคียงกัน 

2. บุคลากรมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ตามภารกิจ และสามารถบรรลเุปาหมาย

ได 100% 

3. บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมกับภารกจิ
ในดานสารสนเทศ 

1. ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับของความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ   ไมรวมถึง “ผลการประเมินความพึง

พอใจตอการปฏิบัติงานของบคุลากร และความพึง

พอใจตอภาวะผูนําและการบริหาร” ตามที่รายงาน 

2. หลักฐานของตัวบงชี้ที่ 6.1 ยังไมชัดเจน  และตัวบงชี้

มีเกณฑมาตรฐานเปน “ระดับ” ผลการดําเนินการจึง

ตองเปนเรื่องเดียวกัน ที่มีการดาํเนินการเปนลําดับ 

(ขอตัดคะแนน เปนได 1 ระดับคะแนน) 

3. ควรสรุปผลการประเมินตามตวับงชี้ เปนคะแนนรวม
และคะแนนเฉลี่ย ดวย (โดยใชคะแนนเต็ม 3 ใน

กรณีที่คะแนนเปาหมาย/การพัฒนาไมครบถวน) 

4. ควรเลือกตัวบงชี้ หรือกําหนดตัวบงชี้ใหม (อาจ
ดัดแปลง/ปรับเปล่ียนจากตัวบงชี้เดิม) ที่เกี่ยวของ

กับงานในภารกิจหลัก  ในลักษณะที่เปนประโยชน

แกการประเมินตนเองเพื่อการพัฒนาปรบัปรุงโดย

แทจริง 

ฝายอบรมฯ 1. มีระบบการทํางาน CEO cycle ที่

เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรูจาก

ประสบการณและฝกการเปนผูนํา 

2. มีแนวความคิดในการสรางสรรคงานใน
การสรางหลักสูตร และมีผลงานการจัด

อบรมเลขานุการที่ประสบความสําเร็จ 

รวมทั้งการจัดทําเอกสารประกอบการ

อบรม ที่ใชประโยชนไดดี 

3. มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนที่
ยอมรับ  สามารถเปนวิทยากรได 

4. มีการสรางตัวบงชี้ที่เปนอัตลักษณของ
ฝายฯ 

1. ควรทบทวนขั้นตอนการทํางานเรื่องการพฒันา
ระบบประกันคุณภาพ ใหครอบคลุมถึงบทบาทของ

คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ที่แตงตั้งโดย

มหาวิทยาลัยดวย  เพือ่ความถูกตองสมบูรณเมื่อใช

ปฏิบัติในครั้งตอไป และดาํเนินการใหทันเวลาตาม

แผน 

2. ควรทบทวนหลักฐานประกอบตัวบงชี้ ซึ่งหลายตัว
บงชี้ไมเหมาะสม เชน ตัวชี้วัดที่ 6.1  รอยละของ

บุคลากรประจาํสํานักประกันคุณภาพที่ไดรับการ

พัฒนา (หนา 17-18)  หลักฐานที่นํามาแสดง เชน 

โครงการสัมมาทิฐิ  ผลการดําเนินงานเปนการระดม

ความคิดในการทําแผน  ไมใชการพัฒนาบุคลากร 

เปนตน 
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บทที่ บทที่ 44  การพัฒนาปรับปรุงการพัฒนาปรับปรุง  
 

 

 

4.1 แผนพัฒนาปรับปรงุจากขอเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ 
 

ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป 2552 ไดดําเนินการตรวจ

ประเมินคุณภาพระบบประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ ระหวางวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 

2552 โดยพิจารณาผลการดําเนินงานตามปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 - 31 พฤษภาคม 2552) นั้น  

คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวพบวา มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามดัชนีประเมิน จํานวน 22 ดัชนี จาก 30 ดัชนี โดยสํานักฯ ประเมินตนเอง มีคะแนน 

4.14 อยูในระดับดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน 4.14 อยูในระดับดีเชนกัน 

นอกจากนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ของสํานักประกันคุณภาพ  โดยสํานักประกันคุณภาพไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบ สปค.01 ซึ่งมี

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของสํานักฯ ดังนี้ 

 
 
 



ตารางที่ 23  แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2551 
 

7. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3.1 โครงการที่
สอดคลองกับ
แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วดัความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามรอบ

ปงบประมาณ 
2552 

6. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว 

7.1  
ผู

กํากับ
ดูแล 

7.2  
ผูปฏิบัติ 
งาน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

1.ควรมีการติดตามและเรงรัด

ใหการดําเนินงานของทุก

กิจกรรม/โครงการสามารถ

บรรลุผลตามเปาหมายของ 

ตัวบงชี้ที่กําหนด 

  สรุปงานทุกไตรมาส มีผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 

1.2 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ของการ

ปฏิบัติงานที่กําหนดมากกวา

รอยละ 90 

ม.ค.52 

เม.ย.52 

ก.ค.52 

ก.ย.52 

  ผอ. ทุกฝาย 

2. ควรจัดลําดับความสําคัญ

ของกิจกรรม/โครงการตางๆ 

โดยใหความสําคัญกับ

กิจกรรม/โครงการที่เปนภารกิจ

หลักขององคกร 

มีปจจัยภายนอกที่เปน

ผลกระทบตอการรวบรวม

ขอมูลการดําเนินงาน จึงทํา

ใหการดําเนินงานบาง

กิจกรรม/โครงการไมบรรลุ

ตามเปาหมายของตัวบงชี้ที่

กําหนดไว 

มีการติดตามแผนและ

ผลการดําเนินงานทุก

ไตรมาส เพื่อปรับ

แผนการดําเนินงานให

บรรลุเปาหมาย และ

จัดลําดับความสําคัญ

ของการดําเนินงานตาม

ภารกิจหลักขององคกร 

  รายงานผลการ

ดําเนินงานทุกเดือน 

มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานทุกขอของดัชนี (ป 

52) 1.3 แผนงาน/โครงการที่มี

การประเมินผลการดําเนินงาน

ทุกกิจกรรม 

ต.ค.51-ก.ย.52   ผอ. ทุกฝาย 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

3.ควรวางแผนการจัดกิจกรรม

ในโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในแผน

ดําเนินงานประจําป เพื่อใหผล

ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

มีการจัดทําแผนตาม

ภารกิจดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจน

และมีการเขารวมกับการ

จัดกิจกรรมระดับ

มหาวิทยาลัย 

เหมือนขอ 1   กิจกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมตาม

แผนงาน 

มีผลการดําเนินงานตามดัชนีที่ 

2.15 จํานวนโครงการกิจกรรม/

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเทากับหรือ

มากกวา 11 กิจกรรม/โครงการ 

 

ต.ค.51-ก.ย.52   ผอ. ฝาย

บริหารฯ 
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7. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3.1 โครงการที่
สอดคลองกับ
แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วดัความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามรอบ

ปงบประมาณ 
2552 

6. งบ 
ประมาณ
ที่ตั้งไว 

7.1  
ผู

กํากับ
ดูแล 

7.2  
ผู

ปฏิบัติ 
งาน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจดัการ 

4. สํานักฯ ควรวางแผนการ

พัฒนาสมรรถนะตามตําแหนง

หนาที่ เพื่อสงเสริมใหบุคลากร

กาวหนาในวิชาชีพอยางเปน

รูปธรรม 

มีขอมูลดานบุคลากรแตยัง

ไมมีการวิเคราะห/

สังเคราะห เพื่อนํามาใช

ประโยชนในการวางแผนใน

การพัฒนาสมรรถนะตาม

ตําแหนงหนาที่ เพื่อสงเสริม

ใหบุคลากรกาวหนาใน

วิชาชีพอยางเปนรูปธรรม 

มีการจัดทําแผนการ

บริหารทรัพยากรบุคคลที่

เปนรูปธรรม เพื่อพัฒนา

บุคลากรใหมีความ 

กาวหนาตามตาํแหนง 
สายงาน 

  มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานของดัชนีที่ 3.2 มีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนาและธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพครบทั้ง 6 ระดับ 

ต.ค.51-ก.ย.52  ผอ. บุคลากร

สํานักฯ 

5. ควรมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงวิธีการสื่อสารภายใน

องคกรใหมีประสิทธิภาพ 

 มีการประชุมรวมกันเปน

ประจํา เพื่อติดตามการ

ดําเนินงานในแตละ

ภารกิจ 

 มีการจัดกิจกรรม

รับประทานอาหาร

รวมกันเปนประจํา

ทุกวันอังคาร 

บุคลากรเขารวมไมนอยกวา

รอยละ 80 

ต.ค.51-ก.ย.52  ผอ. บุคลากร

สํานักฯ 

6. ควรนําผลการประเมินไปใช

ในการพัฒนาปรับปรุงการ

บริหารจัดการภายในองคกร 

โดยเฉพาะประเด็นที่สงผล

ดานสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

และขวัญกําลังใจของบุคลากร

สํานักฯ 

 มีการประเมินความพึง

พอใจการบริหารจัดการ

แบบธรรมาภิบาลและให

ทุกฝายจัดทําแผน 

พัฒนาปรับปรุงใน

ประเด็นที่มีระดับนอย

ที่สุด เพื่อนําผลการ

ประเมินไปใชในการ

พัฒนาปรับปรุงการ 

 มีการนําผลการ

ประเมินไปจัดทํา

แผนการพัฒนา

ปรับปรุงการบริหาร

จัดการในองคกร 

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ในประเด็นที่มีคะแนนนอยได

คะแนนสูงขึ้น 

มี.ค.- เม.ย.52  ผอ. ทุกฝาย 

                   
   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณ
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7. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3.1 โครงการที่
สอดคลองกับแนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3.2 กิจกรรม
ที่สอดคลอง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ 
(KPI) ของ
แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามรอบ

ปงบประมาณ 
2552 

6. 
งบประ
มาณ
ที่ตั้งไว 

7.1  
ผู

กํากับ
ดูแล 

7.2  
ผู

ปฏิบัติ 
งาน 

  

บริหารจัดการภายในองคกร 

โดยเฉพาะประเด็นที่สงผล

กระทบดานสิ่งแวดลอมใน

การทํางาน และขวัญ

กําลังใจของบุคลากรสํานักฯ 

   

 

 

  

7. ควรมีการวิเคราะหและจัด 

ทําโครงการหารายไดเสริมจาก

หนวยงานภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยอาศัยศักยภาพ

ของสํานักฯ ซึ่งมีองคความรูและ

ประสบการณในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพ 

สํานักฯ ไมไดมีภารกิจในการ

หารายได และไมมีบัญชี

รายไดสวนกลางของสํานักฯ 

จึงไมสามารถดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะได 

        

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

8. ควรพิจารณาทบทวนระบบและ

วิธีการหมุนเวียนบุคลากรให

เหมาะสมและทําใหบุคลากรมี

ความรู ความเขาใจที่ชัดเจนและ

ถูกตองในระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพสอดคลองกับ

ภารกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย

การดําเนินงานของสํานักฯ 

 วิเคราะหหาแนวทางในการ

เรียนรู เพื่อหมุนเวียน

บุคลากรในการทํางาน 

 มีการ

วิเคราะหและ

ทบทวนการ

ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร

ในแตละ

ภารกิจ 

โครงการพัฒนา

ปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

ม.ค.52  ผอ. บุคลากร

สํานักฯ 
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7. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนว
ทางการแกไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

3.1 โครงการที่
สอดคลองกับ
แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคลองกับโครงการ 

4. ตัวชี้วดัความสําเร็จ 
(KPI) ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามรอบ

ปงบประมาณ 
2552 

6.  
งบ 

ประมาณ
ที่ตั้งไว 

7.1  
ผู

กํากับ
ดูแล 

7.2  
ผูปฏิบัติ 
งาน 

    

การเขารวมโครงการ

กิจกรรมการใหความรู

ดานประกันคุณภาพของ

สํานักฯ 

รอยละของบุคลากรที่เขารวม

ประชุมดานประกันคุณภาพ 

ครบรอยละ 100 

ต.ค.51-ก.ย.52  ผอ. บุคลากร

สํานักฯ 

9. ควรมีการคิดคนและ

พัฒนานวัตกรรมดานประกัน

คุณภาพที่ชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

ของหนวยงานทุกระดับ

มหาวิทยาลัย 

   มีการศึกษาวิเคราะห

ความเปนไปไดในการ

จัดทําฐานขอมูลที่

สามารถนําไปใชกับ

หนวยงานตางๆ ภายใน

มหาวิทยาลัย 

ความสําเร็จของการจัดทํา

ฐานขอมูลของหนวยงาน

ระดับคณะวิชา 

ม.ค.-ก.ย.52  ผอ. ทุกฝาย 

10. ควรนําผลการประมวล

ความรูประสบการณที่ไดรับ

จากการศึกษาดูงานทั้งใน

ประเทศและตางประเทศมา

พัฒนาและจัดทําแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี เพื่อเปนแบบอยาง

แกหนวยงานตางๆ ในการ

นําไปประยุกตใช 

สํานักฯ มีการจัดสรุปการ

ดําเนินงานและประเด็น

เนื้อหาภายหลังจาก

การศึกษาดูงานทุก

กิจกรรม/โครงการ 

  วิเคราะหหาแนวปฏิบัติที่

ดีและนําเสนอประเด็น

เนื้อหาหรือแนวปฏิบัติที่ดี 

เพื่อเผยแพรใหหนวยงาน

นําไปประยุกตใช 

 ก.ย.52  ผอ. ทุกฝาย 

                   
   รายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณ

ภาพ ประจําปการศึกษา 2552  
                      115      



7. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. การวิเคราะหตนเอง 3. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3.1 โครงการที่
สอดคลองกับ
แนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ) 

3.2 กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

4. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตามรอบ

ปงบประมาณ 
2552 

6. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว 
7.1  

ผูกํากับ
ดูแล 

7.2  
ผูปฏิบัติ 
งาน 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

11. ควรดําเนินการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน

ภายหลังจากที่ไดแกไข

ปญหา และนําผลดังกลาว

มาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหครบวงจร 

PDCA 

เนื่องจากรอบปที่ผานมามี

การจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

และมีการดําเนินการตาม

แผนแตยังไมมีการ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

เพราะยังอยูระหวาง

ดําเนินการ 

การวิเคราะหประเมินผล

การดําเนินงานภาย

หลังจากไดมีการแกไข

ปญหา 

โครงการ

สัมมาทิฐิ

สรุปผลการ

ดําเนินงานรอบ 

6 เดือน 

 รอยละของกิจกรรมที่

บรรลุเปาหมายไมนอย

กวารอยละ 90 

เม.ย.52  ผอ. ทุกฝาย 

12. ควรมีการวิเคราะหภาระ

งานหลักและงานรอง รวมทั้ง

กําลังคนของสํานักฯ ใหมี

ความสอดคลองกัน เพื่อให

การจัดทําแผนและการ

บริหารแผนบรรลุเปาหมาย

ตามภารกิจหลักไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

เนื่องจากรอบปที่ผานมามี

การจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ

และมีการดําเนินการตาม

แผนแตยังไมมีการ

ประเมินผลการดําเนินงาน 

เพราะยังอยูระหวาง

ดําเนินการ 

มีการวิเคราะห

โครงสรางการกระจาย

หนาที่ความรับผิดชอบ

การวางอัตรากําลัง เพื่อ

วางแผนใหเหมาะสมใน

อนาคต 

  เหมือนขอ 8 ม.ค.52  ผอ. ทุกคน 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรงุ 

สํานักประกันคุณภาพ  ไดดําเนินการแกไขปรับปรุงตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) จํานวน 12  

กิจกรรม  ซึ่งไดแกไขเรียบรอยแลว จํานวน 10 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 83.33  เปนกิจกรรมที่อยูระหวาง

ดําเนินการ จํานวน 1 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 8.33 และยังไมไดดําเนินการ จํานวน 1 เร่ือง คิดเปนรอยละ 8.33  

คือ การคิดคนและพัฒนานวัตกรรมดานประกันคุณภาพที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพของหนวยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย  โดยมีรายละเอียดการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุง ป 2552 

ดังตอไปนี้ 



ตารางที่ 24  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงของสํานักประกันคุณภาพ ประจําป 2552 

9. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3. โครงการที่
สอดคลองกับ
แนวทางการ

แกไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

4. กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วดัความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ) 

6. ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8.  
งบ 

ประมาณ
ที่ใชจริง 

9.1  
ผูกํากับ
ดูแล 

9.2  
ผูปฏิบัติ 
งาน 

10.  
หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

1.ควรมีการติดตามและเรงรัดให

การดําเนินงานของทุกกิจกรรม/

โครงการสามารถบรรลุผลตาม

เปาหมายของตัวบงชี้ที่กําหนด 

 สรุปงานทุก

ไตรมาส 
มีผลการดําเนินงาน ตามดัชนีที่ 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย 

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่

กําหนดมากกวารอยละ 90 

ดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว 
100  ผอ. ทุกฝาย มีรอยละของ

บรรลุ

เปาหมายคิด

เปนรอยละ

90.63ซึ่งบรรลุ

เปาหมาย 

2. ควรจัดลําดับความสําคัญ

ของกิจกรรม/โครงการตางๆ โดย

ใหความสําคัญกับกิจกรรม/

โครงการที่เปนภารกิจหลักของ

องคกร 

มีการติดตามแผนและผลการ

ดําเนินงานทุกไตรมาส เพื่อ

ปรับแผนการดําเนินงานให

บรรลุเปาหมาย และจัดลําดับ

ความสําคัญของการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลัก

ขององคกร  รายงานผลการ

ดําเนินงานทุก

เดือน 

มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานทุกขอของดัชนี (ป 52) 

1.3 แผนงาน/โครงการที่มีการ

ประเมินผลการดําเนินงานทกุ

กิจกรรม 

ดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว 
90  ผอ. ทุกฝาย กิจกรรมที่จัด

ภายในสํานักฯ

บางกิจกรรมไม

มีการประเมิน 

ผลการดําเนิน 

งาน 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

3.ควรวางแผนการจัดกิจกรรม

ในโครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมในแผน

ดําเนินงานประจําป เพื่อใหผล

ดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

เหมือนขอ 1  กิจกรรมทํานุ

บํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ตามแผนงาน 

มีผลการดําเนินงานตามดัชนีที่ 

2.15 จํานวนโครงการกิจกรรม/

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมเทากับหรือ

มากกวา 11 กิจกรรม/โครงการ 

ดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว 

100  ผอ. ฝาย

บริหารฯ 

มีกิจกรรมทํานุ

บํารุง

ศิลปวัฒนธรร

มจํานวน 13 

กิจกรรม 
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9. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3. โครงการที่
สอดคลองกับ
แนวทางการ

แกไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

4. กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วดัความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

6. ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8.  
งบ 

ประมาณที่
ใชจรงิ 

9.1  
ผู

กํากับ
ดูแล 

9.2 
ผูปฏิบัติ
งาน 

10.  
หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจดัการ 

4. สํานักฯ ควรวางแผนการ

พัฒนาสมรรถนะตามตําแหนง

หนาที่ เพื่อสงเสริมใหบุคลากร

กาวหนาในวิชาชีพอยางเปน

รูปธรรม 

มีการจัดทําแผนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม 

เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ความกาวหนาตามตําแหนง

สายงาน 

 

  มีผลการดําเนินงานตาม

เกณฑมาตรฐานของดัชนีที่ 

3.2 มีการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง

รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพครบทั้ง 6 

ระดับ 

ดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว 

100  ผอ. บุคลากร

สํานักฯ 

มีผลการ

ดําเนินการ

ตามเกณฑ

ครบทั้ง6ระดับ 

5. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุง

วิธีการสื่อสารภายในองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 

มีการประชุมรวมกันเปนประจํา 

เพื่อการติดตามการดําเนินงาน

ในแตละภารกิจ 

 มีการจัดกิจกรรม

รับประทานอาหาร

รวมกันเปนประจํา

ทุกวันอังคาร 

บุคลากรเขารวมไมนอยกวา

รอยละ 80 

ดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว 

100  ผอ. บุคลากร

สํานักฯ 

เปนการ

ดําเนินการ

แบบไมเปน

ทางการ 

6. ควรผลการประเมินไปใชการ

พัฒนาปรับปรุงการบริหาร

จัดการภายในองคกร โดย 

เฉพาะประเด็นที่สงผลดาน

สิ่งแวดลอมในการทํางาน และ

ขวัญกําลังใจของบุคลากร 

สํานักฯ 

มีการประเมินความพึงพอใจการ

บริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

และใหทุกฝายจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงในประเด็นที่มีระดับ

นอยที่สุด เพื่อนําผลการประเมิน

ไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการ

บริหารจัดการภายในองคการ 

โดยเฉพาะประเด็นที่สงผล

กระทบดานสิ่งแวดลอมใน 

 มีการนําผลการ

ประเมินไปจัดทํา

แผนการพัฒนา

ปรับปรุงการ

บริหารจัดการใน

องคกร 

ผลการประเมินความพึงพอใจ

ในประเด็นที่มีคะแนนนอยได

คะแนนสูงขึ้น 

ดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว 

70  ผอ. ทุกฝาย ยังสามารถ

ดําเนินการได

นอยเนื่องจาก

ตองให

ความสําคัญ

กับการ

ดําเนินงาน

ภารกิจหลัก

กอน 
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9. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3. โครงการที่
สอดคลองกับ
แนวทางการ

แกไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

4. กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วดัความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการแกไข/

ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

6. ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ที่ใชจริง 

9.1  
ผู

กํากับ
ดูแล 

9.2 
ผูปฏิบัติ
งาน 

10.  
หมายเหตุ 

 การทํางาน และขวัญกําลังใจ

ของบุคลากรสํานักฯ 

         

7. ควรมีการวิเคราะหและจัดทํา

โครงการหารายไดเสริมจาก

หนวยงานภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยอาศัย

ศักยภาพของสํานักฯ ซึ่งมีองค

ความรูและประสบการณในการ

ดําเนินการประกันคุณภาพ 

สํานักฯ ไมไดมีภารกิจในการ

หารายได และไมมีบัญชี

รายไดสวนกลางของสํานักฯ 

จึงไมสามารถดําเนินงานตาม

ขอเสนอแนะได 

         

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

วิเคราะหหาแนวทางในการ

เรียนรู เพื่อหมุนเวียน

บุคลากรในการทํางาน 

 มีการวิเคราะหและ

ทบทวนการ

ปฏิบัติงานของ

บุคลากรในแตละ

ภารกิจ 

โครงการพัฒนาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

ดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว 

100  ผอ. บุคลากร

สํานักฯ 

ใหทุกฝาย

ทบทวนพัฒนา

ปรับปรุง

กระบวนการ

ทํางานของ

ฝาย 

8. ควรพิจารณาทบทวนระบบ

และวิธีการหมุนเวียนบุคลากร

ใหเหมาะสมและทาํใหบุคลากร

มีความรู ความเขาใจที่ชัดเจน

และถูกตองในระบบและกลไก

การประกันคุณภาพ สอดคลอง

กับภารกิจ วัตถุประสงค และ

เปาหมายการดําเนินงานของ

สํานักฯ 

  การเขารวมโครงการ

กิจกรรมการให

ความรูดานประกัน

คุณภาพของสํานักฯ 

รอยละของบุคลากรที่เขารวม

ประชุมดานประกันคุณภาพ 

ครบรอยละ 100 

ดําเนินการ

เสร็จสิ้นแลว 

100  ผอ. บุคลากร

สํานักฯ 

บุคลากรทุกคน

ไดมีโอกาส

พัฒนาความรู 

ดานประกัน

คุณภาพ 
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9. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3. โครงการที่
สอดคลองกับ
แนวทางการ

แกไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

4. กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ที่ใชจริง 

9.1  
ผูกํากับ
ดูแล 

9.2 
ผูปฏิบัติงาน 

10.  
หมายเหตุ 

9. ควรมีการคิดคนและพัฒนา

นวัตกรรมดานประกันคุณภาพที่

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพของ

หนวยงานทุกระดับมหาวิทยาลัย 

  มีการศึกษาวิเคราะห

ความเปนไปไดในการ

จัดทําฐานขอมูลที่

สามารถนําไปใชกับ

หนวยงานตางๆภายใน

มหาวิทยาลัย 

ความสําเร็จของการ

จัดทําฐานขอมูลของ

หนวยงานระดับคณะ

วิชา 

ยังไมดําเนินการ 0  ผอ. ทุกฝายฯ ดําเนินการโดย

มหาวิทยาลัย 

10. ควรนําผลการประมวลความรู

ประสบการณที่ไดรับจาก

การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ มาพัฒนาและจัดทํา

แนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อเปน

แบบอยางแกหนวยงานตางๆใน

การนําไปประยุกตใช 

สํานักฯ มีการจัดสรุปการ

ดําเนินงานและประเด็น

เนื้อหาภายหลังจาก

การศึกษาดูงานทุกกิจกรรม/

โครงการ 

 วิเคราะหหาแนว

ปฏิบัติที่ดีและนําเสนอ

ประเด็นเนื้อหาหรือ

แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ

เผยแพรใหหนวยงาน

นําไปประยุกตใช 

 ดําเนินการเสร็จ

สิ้นแลว 

100  ผอ. ทุกฝายฯ มีการสรุปผล

การดําเนินงาน

แลวเผยแพรให

ทราบ 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

11. ควรดําเนินการติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานภาย

หลังจากที่ไดแกไขปญหา และนํา

ผลดังกลาวมาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหครบวงจร PDCA 

การวิเคราะหประเมินผล

การดําเนินงานภาย

หลังจากไดมีการแกไข

ปญหา 

โครงการ

สัมมาทิฐิ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

รอบ 6 เดือน 

 รอยละของกิจกรรมที่

บรรลุเปาหมายไม

นอยกวารอยละ 90 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

60  ผอ. ทุกฝายฯ ดําเนินการ

แลวแตยังไม

ครบทุก

กิจกรรม 
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9. ผูรับผิดชอบ 1. จุดออน/ขอเสนอแนะ 2. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

3. โครงการที่
สอดคลองกับ
แนวทางการ

แกไข/
ปรับปรุง  
(กลยุทธ) 

4. กิจกรรมที่
สอดคลองกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แกไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ) 

6. ผลการ
ดําเนินงานตาม

กิจกรรม 

7. รอยละ
ผลสําเร็จ
ของ

โครงการ 

8. 
งบประมาณ
ที่ใชจริง 

9.1  
ผูกํากับ
ดูแล 

9.2 
ผูปฏิบัติงาน 

10.  
หมายเหตุ 

12. ควรมีการวิเคราะหภาระงาน

หลักและงานรอง รวมทั้งกําลังคน

ของสํานักฯ ใหมีความสอดคลอง

กัน เพื่อใหการจัดทําแผนและการ

บริหารแผนบรรลุเปาหมายตาม

ภารกิจหลักไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

มีการวิเคราะหโครงสรางการ

กระจายหนาที่ความ

รับผิดชอบการวางอัตรากําลัง 

เพื่อวางแผนใหเหมาะสมใน

อนาคต 

  เหมือนขอ 8 ดําเนินการเสร็จ

สิ้นแลว 

100  ผอ. ทุกคน  
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บทที่ บทที่ 55  CCoommmmoonn  DDaattaa  SSeett  
 

 

ตารางที่ 25 ขอมูลผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (Common data set ) ของสํานกัประกันคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานักประกันคุณภาพ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 

  องคประกอบที่ 1         

1  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 5 6 6 

2  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ

ทั้งหมด 
ตัว 13 24 32 

3  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุ

เปาหมาย 
ตัว 11 19 29 

  องคประกอบที่ 2         

  ตัวบงช้ีบังคับ         

4  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการ/

กิจกรรม 

5 5 7 

5  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 13 12 15 

6  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอ คน 0 0 0 

7 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย  

1-5 

N/A N/A 3.94 

8 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการ 

ระดับ 5 5 5 

  ตัวบงช้ีเลือก         

9 ระดับความสําเร็จของการใหบริการระบบสารสนเทศที่

พัฒนาขึ้นเอง 
ระดับ N/A N/A 5 

10 จํานวนกิจกรรม/โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน

กิจกรรม 

9 9 13 
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ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานักประกันคุณภาพ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 

11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมการ

ใหความรูดานการประกันคุณภาพ 

ขอ N/A N/A 5 

12 ระดับความสําเร็จของกระบวนการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

ระดับ N/A N/A 5 

  องคประกอบที่ 3         

13 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และ

ภาวะผูนํา 

ระดับ 3 5 5 

14 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ N/A N/A 2 

15 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล

เพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

ระดับ 5 5 6 

16 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาหนวยงาน 

ระดับ 3 4 4 

17 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารจัดการ 
ระดับ N/A N/A 5 

18 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 6 6 8 

19 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) ระดับ 4 5 5 

20 จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ (ไมนับซํ้า) 

คน 13 12 15 

21 -  ในประเทศ  คน 13 12 9 

22 -  ตางประเทศ คน 0 0 6 

23  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด รวมลา

ศึกษาตอ 
คน 13 12 15 

24  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอ คน 0 0 0 

  องคประกอบที่ 4         

25 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 

26 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงานรวมกัน ระดับ N/A N/A 5 

27 จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุนตอ

หนวยงาน 
กิจกรรม 20 23 32 

28 จํานวนกิจกรรมการใหบริการทั้งหมด กิจกรรม 20 23 32 
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ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานักประกันคุณภาพ 

ชอง รายการ หนวย 

2550 2551 2552 

  องคประกอบที่ 5         

29 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
ระดับ N/A N/A 7 

30 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 5 4 6 

  องคประกอบที่ 6         

31 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 
ระดับ N/A N/A 4 

32  จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน คน N/A N/A 31.00 

33  จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการในกระบวนงานที่

นํามาประเมิน 
คน N/A N/A 34.00 

34  ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน วัน N/A N/A 30.00 

35  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในแตละกระบวนงาน วัน N/A N/A 22.20 
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ภาคผนวกภาคผนวก  
 

 
ภาคผนวก 2 

ภาคผนวกที่ 1 ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกนั

คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

ภาคผนวกที่ 2 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ที่ 8/2552   

เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสาํนกัประกันคุณภาพ 

  

ภาคผนวกที่ 3 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ที่ 9/2552 

เร่ือง  แตงตัง้คณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักประกนัคุณภาพ 

 
 
ภาคผนวกที่ 4 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ที่ 1/2553 

เร่ือง  แตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสาํนัก

ประกันคุณภาพ ประจาํป 2553 
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ภาคผนวกที่ 1 
 

                                                                                                            
                                                                 

      
                                                                                                                       

ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

------------------------------------------------------- 

  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ที่ 2724/2550 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 18 ราย ต้ังแตวันที่ 30 สิงหาคม 2550 เปนตนไป โดยมี

วาระ 2 ป และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง เปลี่ยนแปลงและแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการ

ประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เพิ่มเติม) นั้น 

  เนื่องจาก คณะกรรมการชุดดังกลาวขางตน ส้ินสุดตามวาระในวันที่ 29 สิงหาคม 2552          

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงอาศัยอํานาจตามความ 

ขอ 8 แหงระเบียบวาดวยการบริหารสํานักประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ .ศ.2548                

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จึงใหแตงตั้ งคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหม ประกอบดวย 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ปรึกษา 

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการ ที่ปรึกษา 

3. รองอธิการบดีฝายวิจัย ที่ปรึกษา 

4. รองอธิการบดีฝายอํานวยการ ที่ปรึกษา 

5. รองศาสตราจารย ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป ที่ปรึกษา 

6. นายพูลสวัสด์ิ  เผาประพัธน ที่ปรึกษา 

7. รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 

8. รองศาสตราจารย ดร.ชุลีรัตน  จรัสกุลชัย กรรมการ 

9. รองศาสตราจารย ดร.สุคนธชื่น  ศรีงาม กรรมการ 

10. รองศาสตราจารย ดร.ฉลองศรี  พิมลสมพงศ กรรมการ 

11. รองศาสตราจารย ดร.ลิลล่ี  กาวีตะ กรรมการ 

12. รองศาสตราจารยพิภพ  ลลิตาภรณ กรรมการ 

13. รองศาสตราจารย ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์ กรรมการ 

14. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 

15. ดร.วราภรณ  เทพสัมฤทธิ์พร กรรมการ 
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16. ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการ 

17. เลขานุการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการและเลขานุการ 

 

ใหคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีอํานาจหนาที่ 

ดังนี้ 

1. วางนโยบายและแผนงานของสํานัก ใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ

เปนไปตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

2. วางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการนําระบบประกันคุณภาพไปใชตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

3. พิจารณาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

4. พิจารณาดัชนีและเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

5. ใหความเห็นชอบงบประมาณประจําปกอนเสนอมหาวิทยาลัย ตลอดจนรายงานการเงิน

และเรื่องอื่นๆ ของสํานัก 

6. ใหความเห็นชอบกรอบ อัตรากําลัง ตําแหนงหนาที่ อัตราเงินเดือน ตลอดจนคาตอบแทน

อ่ืนๆ เพื่อเสนออธิการบดีอนุมัติ 

7. พิจารณาเสนออธิการบดี เพื่อแตงตั้ งผูตรวจสอบและผูประเมินคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย 

8. จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพประจําป เพื่อเสนอตออธิการบดี ที่ประชุม 

คณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง  2  ป 

 

ประกาศ ณ วนัที ่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 

 

 

(รองศาสตราจารยวุฒชิัย  กปลกาญจน) 

อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
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ภาคผนวกที่ 2 

 
 

คําสั่งสํานกัประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ 8/2552 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคณุภาพ ของสํานกัประกนัคุณภาพ 

 

  ตามที่สํานักประกันคุณภาพ มีคําสั่งที่ 3/2552 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552 เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ โดยมีวาระ 1 ป นั้น เนื่องจากคณะกรรมการชุด

ดังกลาวจะหมดวาระลงในวันที่ 23 มีนาคม 2553 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพเปนไปอยางตอเนื่อง 

ดังนั้น จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพชุดใหม ดังนี้ 

1. รองอธิการบดฝีายประกนัคณุภาพ ที่ปรึกษา 

2. คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 

3. ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ ประธานกรรมการ 

4. นางมุกดา  เกตุแกว กรรมการ 

5. นางสาวณัฏยา เบาสุภี กรรมการ 

6. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ กรรมการ 

7. นายธเนศ  ดาวรุงโรจน กรรมการ 

8. นายสทุธิศักดิ์ ทองคําด ี กรรมการ 

9. นางสาวอรอุมา แกวมณีโชต ิ กรรมการ 

10. นางสาววาสิฏฐี ไวตี กรรมการ 

11. นายจิรพัฒน ธารีสืบ กรรมการ  

12. นางสาวเพชรรัตน โชครุง กรรมการ 

13. นางมณฑภัสสร สุวรรณาพิสิทธิ์ กรรมการ 

14. นางสาววิชุตา บุญเกตุ กรรมการ  

15. นางกัลยาณ ี รัตนวราหะ กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวอัจฉรา ภาคแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17. นายพงษศักดิ ์ แจงจอน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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 โดยมีภาระหนาที ่ดังนี ้

1. วางแผนการดําเนนิการประกันคุณภาพของสํานักประกนัคุณภาพ 

2. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักประกันคุณภาพ  คูมือประกันคุณภาพของ

สํานักประกันคุณภาพ  และคูมือปฏิบัติงาน 

3. สนับสนนุกิจกรรมประกันคณุภาพอยางเปนระบบ และมีข้ันตอนการดําเนนิงาน 

4. ติดตาม ทบทวน ปรับปรุงแกไข กระบวนการประกนัคณุภาพอยางตอเนื่อง 

5. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

6. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
รายงานตอมหาวิทยาลัย 

  

 ทั้งนี้  ต้ังแตวนัที่ 24 ธนัวาคม 2552 เปนตนไป จนกวาภารกิจเสร็จส้ิน มีวาระ 1 ป 

 

   

ส่ัง ณ วันที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.2552 

 

 

(นางสาววิไลรัตน  วริิยะวิบูลยกิจ) 

ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ 
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ภาคผนวกที่ 3 

 
 

คําสั่งสํานกัประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่ 9/2552 

เรื่อง  แตงต้ังคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ 

 

  ตามที่สํานักประกันคุณภาพ มีคําสั่งที่ 4/2552 เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานในระบบประกัน

คุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวย คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และคณะทํางานสอบทานเอกสารฯ ลงวันที่ 23 มีนาคม 2552โดยมี

วาระ 1 ป นั้น เนื่องจากคณะทํางานชุดดังกลาวไดดําเนินงานตามภารกิจเพื่อรับการประเมินคุณภาพจาก

มหาวิทยาลัยเปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้น จึงขอแตงตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพของสํานักประกัน

คุณภาพชุดใหม โดยประกอบดวยคณะทํางานดําเนินการ ดังนี้คือ 

• คณะทํางานจัดทําคูมือประกันคุณภาพ สาํนักประกันคุณภาพ 
    ทําหนาที่ในการพิจารณาปรับปรุงคูมือประกันคุณภาพของสํานกัประกันคุณภาพ เพื่อใช

เปนแนวทางในการดําเนนิงานในระบบประกันคุณภาพของสํานกัประกันคุณภาพ โดยมีรายนามดังนี ้

1. ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ ที่ปรึกษา 
2. นางมุกดา   เกตุแกว ประธานคณะทํางาน 
3. นางสาวณัฏยา    เบาสุภี คณะทํางาน 
4. นางสาวนงนาฏ    พัวประเสริฐ คณะทํางาน 
5. นางมณฑภัสสร  สุวรรณาพิสิทธิ์ คณะทํางาน 
6. นายสทุธิศักดิ์    ทองคําด ี คณะทํางานและเลขานกุาร 
7. นางสาวเพชรรัตน  โชครุง คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

• คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมนิตนเอง สาํนักประกนัคุณภาพ 
    ทําหนาที่ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักประกันคุณภาพ  เพื่อเปนการ

รายงานและวิเคราะหผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพโดยมีรายนามดังนี้ 

1. ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ ที่ปรึกษา 
2. นางสาวณัฏยา   เบาสุภี ประธานคณะทํางาน 
3. นางมุกดา   เกตุแกว คณะทํางาน 
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4. นางกัลยาณี   รัตนวราหะ คณะทํางาน 
5. นางสาวนงนาฏ   พัวประเสริฐ คณะทํางาน 
6. นายธเนศ   ดาวรุงโรจน คณะทํางาน 
7. นายสทุธิศักดิ์  ทองคําด ี คณะทํางาน 
8. นางสาวอรอุมา   แกวมณีโชต ิ คณะทํางาน 
9. นางมณฑภัสสร   สุวรรณาพิสิทธิ์ คณะทํางาน 
10. นางสาวเพชรรัตน   โชครุง คณะทํางาน 
11. นางสาววิชุตา  บุญเกตุ คณะทาํงาน 
12. นางสาวอัจฉรา   ภาคแกว คณะทํางาน 
13. นายพงษศักดิ ์  แจงจอน คณะทํางาน 
14. นางสาววาสิฏฐี   ไวตี คณะทํางานและเลขานกุาร 
15. นายจิรพัฒน   ธารีสืบ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

• คณะทํางานสอบทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงานการประกันคุณภาพ 
สํานักประกันคุณภาพ 
    ทําหนาที่ในการสอบทานเอกสาร จัดเตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ของสํานัก

ประกันคุณภาพ รวมทั้งการประสานงานการประกันคุณภาพ เพื่อเตรียมพรอมรับการตรวจสอบ/ประเมิน

คุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีรายนามดังนี้ 

1. ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ ที่ปรึกษา 
2. นายธเนศ   ดาวรุงโรจน ประธานคณะทํางาน 
3. นางสาววิชุตา   บุญเกต ุ คณะทํางาน 
4. นางสาวอรอุมา   แกวมณีโชต ิ คณะทํางาน 
5. นายพงษศักดิ ์  แจงจอน คณะทํางาน 
6. นางสาววาสิฏฐี ไวตี คณะทํางาน 
7. นางกัลยาณี   รัตนวราหะ คณะทํางานและเลขานกุาร 
8. นางสาวอัจฉรา   ภาคแกว คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

  

 ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป โดยมีวาระ 1 ป 
 

ส่ัง ณ วันที่  24  ธนัวาคม  พ.ศ.2552 

 

(นางสาววิไลรัตน   วิริยะวิบูลยกิจ) 

                                        ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ 
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ภาคผนวกที่ 4 

 
 

คําสั่งสํานกัประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ที่    1 /2553 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินระบบประกันคณุภาพภายในของสาํนักประกัน
คุณภาพ ประจําป 2553 

 

  ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  กําหนดการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 

สําหรับสํานักประกันคุณภาพ วันที่ 1 – 2 กรกฎาคม 2553  นั้น เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายในของสํานักประกันคุณภาพ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย สํานักประกันคุณภาพ จึงมีคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสํานักประกันคุณภาพ ประจําป 2553 เพื่อ

ดําเนินการตรวจสอบและประเมินฯ ฝายตางๆ ภายในสํานักประกันคุณภาพ ในวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2553  

ดังรายนามตอไปนี้ 

วันอังคารที ่11 พฤษภาคม พ.ศ.2553  เวลา  9.30 – 16.00 น. 

ฝายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  เวลา  9.30 – 12.00 น. 

 1) รองศาสตราจารย ดร.สุคนธชื่น ศรีงาม ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 

 2) รองศาสตราจารยพิภพ ลลิตาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร รองประธานกรรมการ 

 3) นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ กรรมการ 

 4) นางกัลยาณี  รัตนวราหะ หัวหนาฝายบริหารและธุรการ กรรมการและเลขานุการ 
 

ฝายวเิคราะหขอมูลและสารสนเทศ เวลา 13.30 – 16.00 น. 

 1) รองศาสตราจารย ดร.สุคนธชื่น ศรีงาม ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 

 2) รองศาสตราจารยพิภพ ลลิตาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร รองประธานกรรมการ 

 3) นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ กรรมการ 

 4) นางมุกดา  เกตุแกว หัวหนาฝายตรวจสอบ กรรมการและเลขานุการ 

   และประเมินคณุภาพภายใน  
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วันพธุที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา  9.30 – 16.00 น. 

 

ฝายบริหารและธุรการ เวลา  9.30 – 12.00 น. 

 1) รองศาสตราจารย ดร.สุคนธชื่น ศรีงาม ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 

 2) รองศาสตราจารยพิภพ ลลิตาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร รองประธานกรรมการ 

 3) นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ กรรมการ 

 4) นางสาวณัฏยา  เบาสุภี หัวหนาฝายพฒันาและฝกอบรม กรรมการและเลขานุการ 
 

ฝายพฒันาและฝกอบรม เวลา 13.30 – 16.00 น. 

 1) รองศาสตราจารย ดร.สุคนธชื่น ศรีงาม ผูทรงคุณวุฒ ิ ประธานกรรมการ 

 2) รองศาสตราจารยพิภพ ลลิตาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร รองประธานกรรมการ 

 3) นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ กรรมการ 

 4) นางสาวนงนาฏ  พวัประเสรฐิ หัวหนาฝายวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ กรรมการและ 

    เลขานุการ 
 

โดยใหคณะกรรมการทุกชุดทําหนาที่ ดังนี้ 

 1.  ตรวจสอบการดําเนินงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของแตละฝาย 

 2.  วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง 

 3.  ติดตามการพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ในรอบปที่ผานมา 

 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป โดยใหมีการดําเนินการตรวจสอบฯ ใหเสร็จส้ินภายในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553 

 

 

ส่ัง ณ วันที่  31  มนีาคม พ.ศ.2553 

 

 

(นางสาววิไลรัตน  วิริยะวิบูลยกิจ) 

ผูอํานวยการสํานักประกนัคุณภาพ 
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เอกสารวิชาการสํานักประกันคุณภาพ 11/2553 

คณะดําเนินงาน นางสาววิไลรัตน   วิริยะวิบูลยกิจ    ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพ  และ

บุคลากรสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผูรวบรวมและจัดทํารูปเลม นางสาวณัฏยา   เบาสุภี   นางสาววาสิฏฐี   ไวตี   และนายจิรพัฒน   ธารีสืบ 

ศิลป นางสาวเพชรรตัน   โชครุง 

พิสูจนอักษร นางสาวณัฏยา  เบาสุภี  นายธเนศ  ดาวรุงโรจน  และนายพงษศักดิ์  แจงจอน 

 

 
 


