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คํานํา 
 

 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงาน และขับเคลื่อน
งานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีค่านิยมหลักในการนําระบบประกันคุณภาพมาเป็นเคร่ืองมือใน
การบริหารจัดการ โดยใช้แนวทางการประกันคุณภาพตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ สําหรับหน่วยงานสนับสนุน 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยในปีการศึกษา 2553  (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) สํานักฯ ได้มีการ
ทบทวนกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสํานักฯ ที่ให้ความสําคัญกับการรายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีพ้ืนฐานที่สํานักฯ กําหนด 13 ตัวบ่งช้ี และมีตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของสํานักฯ เพ่ิมเติม 5 ตัวบ่งช้ี  

สํานักประกันคุณภาพ ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเองฉบับน้ีเป็นการรายงานผลการดําเนินงานตาม
รอบปีการศึกษา 2553 เพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 
2553 ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2554 เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ และให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และนําไปวางแผนในการ
พัฒนาปรับปรุงต่อไป 

 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา  2553 ครั้งน้ีสําเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจจากบุคลากรสํานักฯ ทุกคน ภายใต้การกํากับของคณะกรรมการประจําสํานัก
ประกันคุณภาพ ที่ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจนทําให้สํานักฯ มีผลการดําเนินงานที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน 
สํานักประกันคุณภาพหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานฉบับน้ีจะสะท้อนการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักฯ  
ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และหากคณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง   
สํานักฯ ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีย่ิง 

 

 
 นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ 

          ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 
          มถิุนายน 2554 
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บทท่ี 1   
ข้อมูลพ้ืนฐานของสํานัก 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 
  สืบเ น่ืองจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ .2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ .ศ .2545  
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทาง
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2539 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน ระบบการ
ประกันคุณภาพ จึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไ ด้สนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการประกาศนโยบายการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2540 โดยมีคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทําหน้าที่รับผิดชอบและกําหนดแนวทางการดําเนินการ และคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทําหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้หน่วยงาน
ต่างๆ ทํางานตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด คือ พัฒนา กํากับ สนับสนุน และตรวจสอบ เป็นการมุ่งเน้นการพัฒนาตนเอง
ทุกระดับเป็นสําคัญ ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในของคณะเองจนถึงการพร้อมรับการตรวจสอบ
จากมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะดําเนินการควบคุมตรวจสอบประเมินคุณภาพหน่วยงานระดับคณะ หรือเทียบเท่า 
และวิทยาเขต ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นความจําเป็นที่ควรจะมีหน่วยงานเฉพาะทางด้านการประกันคุณภาพขึ้น จึง
ได้มีการจัดต้ังสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Office of Quality Assurance Kasetsart 
University) ให้เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ถือกําเนิดขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 
2545 ทําหน้าที่ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพ
ให้กับหน่วยงานทุกระดับช้ัน และทุกวิทยาเขตได้อย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นเอกภาพท่ัวทั้งองค์กร นับต้ังแต่การก่อต้ัง
จนถึงปัจจุบันมีผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 5 คน ดังน้ี 
 1. นางทิพย์  นิลนพคุณ  (รักษาการ)   วันที่ 23 กันยายน 2545  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 

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

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

 4. นางวราภรณ์  เทพสัมฤทธ์ิพร (รักษาการ)      วันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  ถึงวันที่ 30 เมษายน 2550 

 5. นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ     วันที่ 1 ตุลาคม 2550  ถึงปัจจุบัน 
 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 



2 
 

1.2 ปรัชญา ปณธิาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.3 อัตลักษณ์ของสํานักประกันคุณภาพ 
เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และกํากับดูแลการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย และรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

 
 
 

 
 

ใช้หลักการ ประสานกลไก 
สร้างวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ 
เป็นเคร่ืองมือนําพาสู่ความเป็นเลิศ 

 

ปณิธาน   
 

พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
เพ่ือยกระดับมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่ความเป็น

เลิศในระดับสากล 
 

วิสัยทัศน์ 

 
เข้าใจหลักการ ประสานกลไก  

พร้อมให้บริการ เพ่ืองานคุณภาพ 
 

คําขวัญ 

 
1.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานกลางในการ
2.  ดํ า เ นินงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
3.  เป็นศูนย์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการ
ประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
ตลอดจนให้คําปรึกษาในเรื่องระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแก่
หน่วยงานต่างๆ 
4.  ดําเนินการให้ความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 

 
1.  พัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2. สร้างองค์ความรู้ ด้านการประกัน
คุณภาพและถ่ ายทอดสู่ ประชาชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. ดําเนินการตามกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกอย่างมีแบบ
แผน  
4. สร้างคุณค่าแก่บุคลากรและพันธมิตร
เพ่ือการบรรลุภารกิจด้านการประกัน
คุณภาพ   
5. เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
และหน่วยงานที่ปรึกษาด้านประกัน
คุณภาพ  

ภารกิจ 
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1.4 แผนงานประจําปีของสํานักประกันคณุภาพ ประจําปีงบประมาณ 2553 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพคงความเป็นมาตรฐานสากล 
ผลผลิตระดับกลยุทธ ์:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก และได้รับการรับรอง

มาตรฐานภายนอกในระดับดีมาก 
ตัวชี้วัด :  1.  มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพเป็นประจําทุกปี 
 เป้าหมาย : มคีู่มือฯ ครบทุกระดับและเผยแพร่ให้หน่วยงานได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2553 
 2.  ร้อยละของตัวบ่งช้ีคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 เป้าหมาย : ร้อยละ 100 

โครงการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

1. การปรับปรงุการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต.ค.52-ก.ย.53 มีการปรับปรงุระบบประกันคุณภาพ
เป็นประจําทกุปี 

ก่อนปีการศึกษา
ในรอบต่อไป 

240,000 

2. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
กิจการนิสิต 

พ.ย.-ธ.ค.52 คู่มือระบบประกันคุณภาพกิจการ
นิสิต 

ก่อนปีการศึกษา
ในรอบต่อไป 

- 

 

กลยุทธ์ที่ 2 การตัดสินคุณภาพและการยกระดับคุณภาพโดยการเทียบเคียงของหน่วยงานภายใน 
ผลผลิตระดับกลยุทธ ์: ทุกหน่วยงานได้รับการประเมินคุณภาพภายใน และมีการเทียบเคียงคุณภาพ ประจําทุกปี 
ตัวชี้วัด :  ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานด้านระบบการประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. และ สมศ. 
 เป้าหมาย : ระดับ 5 

โครงการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

1. การประเมินคุณภาพภายในประจําปี 
2553 

ต.ค.52-ก.ย.53 ระดับความสําเร็จของกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจาํปี 2553

ระดับ 5 150,000 

2. การประเมินผลลัพธ์ของระบบประกัน
คุณภาพ 

ก.ค.-ก.ย.53 มีรายงานการประเมินผลลัพธ์ของระบบ
ประกันคุณภาพ ระดับคณะวิชา สํานัก 
สถาบัน และมหาวิทยาลัย 

มีรายงานการ
ประเมินผล

ลัพธ์ 

- 

3. การพัฒนาปรับปรงุคุณภาพโดยใช้ผล
การประเมิน 

พ.ย.52 ร้อยละของหน่วยงานที่ส่งแผนพัฒนา
ปรับปรงุฯ 

ร้อยละ 80 - 

4. ข้อมูลสืบค้นการแตง่ตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ก.ค. 53 มีการรวบรวมขอ้มูลคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน 

ข้อมูล
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน 

- 
 

 

5. โครงการรางวัลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ธ.ค.52–พ.ย.53 - ร้อยละของหน่วยงานที่ส่งผลงานเข้า
ร่วมต่อหน่วยงานทั้งหมด 
- ระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ร้อยละ 20 
 

ค่าเฉล่ียไม่น้อย
กว่า 3.5 

400,000 
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กลยุทธ์ที่ 3 การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการจัดทํารายงานการประเมินตนเองรองรับการประเมินคุณภาพภายในประจําปี 
ผลผลิตระดับกลยุทธ ์: รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตัวชี้วัด :  จัดส่งรายงานพร้อมผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ สกอ. ได้ภายในกําหนด 
 เป้าหมาย : ส่งภายในระยะเวลาที่กําหนด 

โครงการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

1. การจดัทํารายงานการประเมิน
คุณภาพ ระดับสถาบัน ประจําปี
การศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

ต.ค.52-ก.ย.53 ส่งรายงานประกันคุณภาพประจําปี
การศึกษาให้กับเป้าหมายไดท้ันตาม
กําหนด 

ภายใน
ระยะเวลาที่

กําหนด 

350,000 

2. การรายงานการประเมินตนเอง
ประจําปีแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-SAR) 
โดยใช้ระบบฐานข้อมูลด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA ONLINE) 
ของ สกอ. 

ต.ค.52-พ.ค.53 -  ร้อยละของความสําเร็จในการ
ถ่ายทอดความรู ้
-  ร้อยละของหน่วยงานที่สามารถนํา
ระบบฐานข้อมลูด้านประกันคุณภาพ 

ร้อยละ 80 50,000 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
ผลผลิตระดับกลยุทธ ์: บุคลากรสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน 
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของจํานวนบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 เป้าหมาย : ร้อยละ 75 

โครงการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการประกันคุณภาพ 

ต.ค.52-พ.ค.53 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย  
3.51-5.00 

370,000 

2. การจดัการความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพ 

ก.พ.-ก.ย.53 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย  
3.51-5.00 

200,000 

3. การผลิตส่ือเพื่อสร้างความรู ้ความ
เข้าใจเรือ่งการประกันคุณภาพ 

ต.ค.52-ก.ย.53 - ร้อยละความพึงพอใจของผู้อา่น
จดหมายข่าว QA.KU 
- ร้อยละของผู้รบับริการที่มีความพึง
พอใจระดับมากขึ้นไป 

ค่าเฉล่ีย  
3.51-5.00 

40,000 

4. พัฒนาระบบสารสนเทศ ต.ค.52-ก.ย.53 ข้อรอ้งเรียนเกี่ยวกับขอ้มูลบน
เว็บไซต ์

ไม่มากกว่า 
เดือนละ 2 ครั้ง

10,000 
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
ผลผลิตระดับกลยุทธ ์: มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัด :  ผลการประเมนิคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก 
 เป้าหมาย : ระดับดีมาก 

โครงการ 
 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรประจํา 
สํานักประกันคุณภาพ 

ต.ค.52-ก.ย.53 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา/
ฝึกอบรมตามแผน 

ร้อยละ 100 - 

2. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
ของสํานกัประกนัคุณภาพ 

ธ.ค.52-ก.ย.53 ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพภายใน 

ระดับ 5 ตาม
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 

- 

3. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และส่ิงแวดล้อม 

ต.ค.52-ก.ย.53 จํานวนกิจกรรม 8 กิจกรรม  

4. โครงการบรหิารความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

ต.ค.52-ก.ย.53 ระดับความสําเร็จของการนําระบบ
การบริหารความเส่ียงมาใช้ใน
กระบวนการบรหิารงาน 

ระดับ 5 ตาม
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.8 
ของสกอ. 

- 

5. โครงการบรหิารจัดการแบบมี 
ส่วนร่วม 

ต.ค.52-ก.ย.53 จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

 

6. โครงการสํารวจความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ธ.ค.52-พ.ค.53 - ระดับความสําเร็จของการให้บริการ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
- ร้อยละของผู้รบับริการที่มีความพึง
พอใจระดับมากขึ้นไป 

ระดับ 5 ตาม
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 
 
ร้อยละ 80 

- 

7. โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

ธ.ค.52 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ปรับปรงุการดําเนินงาน 

ระดับ 5 ตาม
ดัชนีที่ 6.1 

- 

8. รายงานผลการดําเนินงานตาม 
ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 

ต.ค.52-ก.ย.53 การรายงานผลการดําเนินงานตาม
กําหนด 

ส่งรายงาน 
ตามกําหนด 

- 
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1.5 โครงสร้างการบริหารงานของสํานัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน สํานักประกันคุณภาพ 

1.6 JD ของฝ่ายต่างๆ 
ฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1) ฝ่ายบริหารและธุรการ งานบริหาร 
- การบริหารงานบัญชีและการเงิน 
- การบริหารงานบุคคล 
- การบริหารงานพัสดุ 
งานธุรการ 
- สารบรรณ รับส่งเอกสาร เก็บเอกสารและสืบค้นข้อมูล 
- การดูแลห้องสมุดสํานักประกนัคุณภาพ 
- การจดัพิมพ์โต้ตอบเอกสาร และสําเนาเอกสาร 
การประสานงาน/จัดกิจกรรม ภายใน และภายนอก ให้กับบุคลากรสํานักฯ 
งานประชุมบุคลากร และกรรมการประจําสํานักฯ 
- การจดัเตรียมเอกสารประกอบการประชุม 
- สรุปรายงานการประชุม 
การจัดการความรู้ และสัมมาทิฐิบุคลากรภายในสํานักฯ 

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  (3 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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ฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
2) ฝ่ายตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินคุณภาพภายใน 
- ดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
- การจดัทําแผนการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีของคณะวชิา สํานัก สถาบัน และ
หน่วยงานเทียบเท่าในทุกวิทยาเขต 
- จัดทําร่างคําส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรอบปีของ คณะ สํานัก 
สถาบัน และหน่วยงานเทียบเท่าในทุกวทิยาเขต 
- ประสานงานการประเมินคุณภาพภายใน 
- การตดิตามแผนพัฒนาปรับปรงุตามขอ้เสนอแนะจากประเมินคุณภาพภายในของทกุคณะ 
สํานัก สถาบันและหน่วยงานเทยีบเท่าในทกุวิทยาเขต 

การรวบรวมและปรับปรุงฐานข้อมูลคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัย 
การจัดการองคค์วามรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
โครงการรางวัลคุณภาพแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3) ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิเคราะห ์ 
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
- การจดัทํารายงานประกันคุณภาพประจําปีของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ (SAR) 
- เตรียมการประเมินคุณภาพภายใน  
- การจดัทําสรุปวิเคราะห์วิเคราะห์เทียบเคียงผลการประเมินคุณภาพภายใน 
- การตดิตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินเสนอต่อ 
ต้นสังกัด และสาธารณชน 
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 
- เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอก 
- รวบรวมข้อมลูประเมินคุณภาพภายนอกตามตัวบ่งชีข้องสมศ. 
งานสารสนเทศ  
- ผลิตส่ือ จัดทําจดหมายข่าว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการประกนัคุณภาพ และกิจกรรมต่างๆของสํานักประกนัคุณภาพ 
- การจดัและพัฒนา Home page ของสํานกัประกันคุณภาพ 
- ประสานงานจดัทําวารสารและเผยแพร่ผลงานประกันคุณภาพ 

4) ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 

- จัดเตรียม และดําเนินการการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ เพื่อ
พัฒนาปรับปรงุตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
- การจดัทําและแก้ไขปรับปรุงคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
งานฝึกอบรม 
- ร่างแผนงาน และเตรียมงานอบรม สัมมนา ประชุมตามแผนของสํานกัประกันคุณภาพ 
- เตรียมงาน และจัดฝึกอบรม สัมมนา ประชุมให้ความรู้ ความเข้าใจเกีย่วกับการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสํานักฯ 
- สรุปผลงานอบรม สัมมนา ประชุม 
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ฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
- จัดทําฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม สัมมนา ของสํานักประกันคุณภาพ 

งานส่วนกลางของสํานัก
ประกันคุณภาพ 

การบริหารความเส่ียง 
การจดัทํารายงานการปฏิบัตริาชการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการ 
ประจําปีงบประมาณ 
การดําเนินงานวิจัยสถาบัน 
การประกันคุณภาพภายในสํานักฯ 

1.7 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2553 ท่ีสํานักประกันคุณภาพภาคภูมิใจ 
 1.  มีการพัฒนาหลักสูตรการอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือใช้เป็นหลักสูตร
สํานักประกันคุณภาพพัฒนาขึ้น เพ่ือสร้างบุคลากรในการรองรับการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 

2. บุคลากรได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ 
นางมุกดา เกตุแก้ว 

 3. การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพ 9 สถาบันทั้งระดับสถาบัน คณะวิชา และนิสิต 

1.8 ข้อมูลสถิติ  
 1.8.1   งบประมาณ  
ตารางที่ 1  ขอ้มูลงบประมาณทั้งหมดของสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

150,000 149,883.52 116.92 - - - - - - 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

4,009,186 3,722,925.92 286,260.08 4,055,862 3,069,365.57 986,496.43 4,363,970 3,988,340.64 375,629.36

รวม 4,159,186 3,872,809.44 286,377 4,055,862 3,069,365.57 986,496.43 4,363,970 3,988,340.64 375,629.36

 สํานักประกันคุณภาพ ได้จัดทําคําของบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552 – 
30 กันยายน 2553) จํานวน  4,483,320.00 บาท และได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จํานวน 3,538,970.00 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 78.94 รายละเอียดดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2   การเปรียบเทียบคําของบประมาณเงินรายได้ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.2553 

 

หมวดรายจ่าย งบท่ีขอ งบท่ีได้รับ 
ส่วนต่างของงบทีได้รับ

เทียบกับงบท่ีขอ 
 ร้อยละของงบที่
ได้รับจัดสรร 

ยอดรวมงบประมาณ  4,483,320.00 3,538,970.00       944,350.00  78.94

1. งบบุคลากร  1,499,220.00 1,499,220.00                     -  100.00

    - ค่าจ้างพนักงานรายเดือน   1,326,744.00 1,326,744.00                     -  100.00

    - ค่าประกันสังคม        66,337.00     66,337.00                     -  100.00
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หมวดรายจ่าย งบท่ีขอ งบท่ีได้รับ 
ส่วนต่างของงบทีได้รับ

เทียบกับงบท่ีขอ 
 ร้อยละของงบที่
ได้รับจัดสรร 

    - ค่าสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ        39,802.00     39,802.00                     -  100.00

    - เงินข้ึนข้ัน        66,337.00     66,337.00                     -  100.00

2. งบดําเนินการ  2,660,100.00 1,885,250.00       774,850.00  70.87

    - ค่าตอบแทน      652,500.00    570,000.00          82,500.00  87.36

    - ค่าใช้สอย   1,414,450.00 1,055,000.00        359,450.00  74.59

    - ค่าวัสดุ      555,900.00    233,250.00        322,650.00  41.96

    - ค่าสาธารณปูโภค        37,250.00      27,000.00          10,250.00  72.48

3. งบลงทุน     324,000.00    154,500.00       169,500.00  47.69

    - ค่าครุภัณฑ์      324,000.00    154,500.00        169,500.00  47.69
   

จากตารางที่ 2 พบว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ถูกตัด
งบมากที่สุด เป็นเงิน 774,850.00 บาท สําหรับอัตราส่วนงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 3 หมวด เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,538,970.00 บาท ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดําเนินการ และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 100.00, 70.87 และ 
47.69 ตามลําดับ 

สําหรับงบประมาณแผ่นดิน สํานักประกันคุณภาพ ได้จัดทําคําของบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) แต่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ซึ่งงบประมาณที่ขอไว้ประกอบด้วย  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักประกันคุณภาพ มีการจัดโครงการที่สร้างรายได้ จํานวน 1 โครงการ  
คือ  โครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ ประจําปี 2553 เป็นเงิน 825,000.00 บาท เพ่ือให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่
บุคลากรของสํานักประกันคุณภาพ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ตารางที่ 3  รายละเอียดการใช้เงินรายได้สํานักประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  

หมวดค่าใช้จ่าย งบประมาณเงินรายได้ 
งบท่ีได้รับ ปรับแผน ลด/

เพ่ิม 
รวมรายรับ จ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบบุคลากร 1,499,220.00  1,099,220.00 932,228.39 166,991.61
1.1 ค่าจ้างลูกจ้างตามสัญญาพนักงาน 1,499,220.00 -400,000.00 1,099,220.00 932,228.39 166,991.61
2. งบดําเนินงาน 1,885,250.00  3,110,250.00 2,903,508.85 206,741.15
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1,858,250.00 1,225,000.00 3,083,250.00 2,879,905.56 203,344.44

2.2 ค่าสาธารณปูโภค 27,000.00  27,000.00 23,603.29 3,396.71

3. งบลงทุน 154,500.00  154,500.00 152,603.40 1,896.60
3.1 ค่าครุภัณฑ์ 154,500.00  154,500.00 152,603.40 1,896.60

คงเหลือ 3,538,970.00 825,000.00 4,363,970.00 3,988,340.64 375,629.36

 หมายเหตุ มกีารปรับแผนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ ประจําปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 825,000 บาท 
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1,099,220.00
932,228.39

166,991.61

3,110,250.00 2,903,508.85

206,741.15
154,500.00

152,603.40
1,896.60

-

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน

รายรับ

รายจาย

คงเหลือ

 
ภาพที่ 4 รายรับ รายจ่าย และเงินคงเหลือ ของสํานักประกันคุณภาพ จากงบประมาณเงินรายได้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
 

 

ตารางที่ 4  รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แยกรายไตรมาส 
 

หมวด
ค่าใช้จ่าย 

งบประมาณเงินรายได้ 

งบท่ีได้รับ 
ปรับแผน 
ลด/เพ่ิม 

รวมรายรับ 
จ่ายจริงไตรมาสท่ี 

คงเหลือ 
1 2 3 4 รวม 

งบ 
บุคลากร 

1,499,220.00 -  400,000.00 1,099,220.00 240,188.55 245,504.55 253,614.04 192,921.25  932,228.39  166,991.61 
      21.85 22.33 23.07 17.55 84.81 15.19 

งบ 
ดําเนินงาน 

1,885,250.00 1,225,000.00 3,110,250.00 1,141,285.87 429,850.09 401,900.84 930,472.05 2,903,508.85 206,741.15 
   36.69 13.82 12.92 29.92 93.35 6.65 

งบ 
ลงทุน 

154,500.00 - 154,500.00 48,150.00 30,848.10  2,889.00 70,716.30 152,603.40   1,896.60 
   31.17 19.97 1.87 45.77 98.77 1.23 

รวม 
3,538,970.00 825,000.00 4,363,970.00 1,429,624.42 706,202.74 658,403.88 1,194,109.60 3,988,340.64 375,629.36

   32.76 16.18 15.09 27.36 91.39 8.61 
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ภาพที่ 5 ร้อยละการใช้จ่ายเงินรายได้รายไตรมาส ของสํานักประกันคุณภาพ   

  

1.8.2   จํานวนบุคลากร 
ตารางที่ 1 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2551 2552 2553 

1.  นกัวิจัย 1  1 1 
2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 13 14 13 
3.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 14 15 14 
4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท  - - - 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อบางเวลา/นอกเวลาราชการ 2 1 2 
6.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 14 15 14 

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้
- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 
- 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 
- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 

 

 
 
 
 
 
 

รอยละ 



12 
 

ตารางที่ 2  ขอ้มูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิ
การศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 
 

ตําแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา  บุคลากรท่ีลา บุคลากรท้ังหมดรวมลา 
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

-  แรงงาน - - - - - - - - - 
-  ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 13 14 14 - - - - - - 
-  ชํานาญการ 6 - - - - - - - - - 
-  ชํานาญการ 7 - - - - - - - - - 
-  ชํานาญการ 8 1 1 1 - - - - - - 
-  เชี่ยวชาญ 9 - - - - - - - - - 
-  เชี่ยวชาญพิเศษ 10 - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด 14 15 15 - - - - - - 
คุณวุฒิการศึกษา          

-  ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี - - - - - - - - - 
-  ระดับปริญญาตรี - - - - - - 11 11 10 
-  ระดับปริญญาโท - - - - - - 3 4 5 
-  ระดับปริญญาเอก - - - - - - - - - 

รวมทั้งหมด - - - - - - 14 15 15 
 
ตารางที่ 3  ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคลากรประจําสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553  
 

ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง เลขท่ี
ตําแหน่ง

ว/ด/ป ท่ีเข้า
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ปีท่ีขอรับ
เครื่องราชฯ 

ปท่ีีขอตําแหน่ง
วิชาการ 

ข้าราชการ  
1 น.ส.วิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ 

 
นักวิชาการศึกษา 
ชํานาญการ 8 

2570 1 ก.ค. 30 23  ปี  
10 เดือน 

- - 

พนักงานมหาวิทยาลัย  
1 นางมุกดา  เกตุแก้ว นักวิชาการศึกษา พ.379 1 พ.ย.45 8 ปี 6 เดือน 2555 2554 
2 น.ส.ณัฏยา  เบ้าสุภี นักวิชาการศึกษา พ.1046 11 พ.ย. 45 8 ปี 6 เดือน 2554 2558 
3 นางมณฑ์ภัสสร  สุวรรณาพิสิทธิ ์ นักวิชาการศึกษา พ.1047 10 ก.ย. 50 3 ปี 8 เดือน 2557 2561 
4 นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์ นักวิจัย พ.1162 18 พ.ย. 45 8 ปี 6 เดือน 2554 2554 
5 นางกัลยาณ ี รัตนวราหะ จนท.บริหาร 

งานท่ัวไป 
พ.1163 1 ก.ย.46 7 ปี 8 เดือน 2554 2558 

6 น.ส.นงนาฏ  พัวประเสริฐ นักวิเคราะห์ 
นโยบายและแผน 

พ.1455 11 ก.ย.50 3 ปี 8 เดือน 2555 2555 

พนักงานเงินรายได้  
1 น.ส.วิชุตา  บุญเกตุ นักวิชาการโสต 

ทัศนศึกษา 
3041 28 เม.ย.51 3 ปี 1 เดือน - - 

2 นายจิรพัฒน์  ธารีสืบ นักวิชาการศึกษา 3042 5 ม.ค.47 7 ปี 4 เดือน - - 
3 น.ส.วลัยพรรณ  วัดแก้ว จนท.บริหาร 

งานท่ัวไป 
3112 16 ก.ย.53 8 เดือน  

15 วัน 
- - 
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ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง เลขท่ี
ตําแหน่ง

ว/ด/ป ท่ีเข้า
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน 

ปีท่ีขอรับ
เครื่องราชฯ 

ปท่ีีขอตําแหน่ง
วิชาการ 

4 น.ส.อรอุมา  แก้วมณีโชติ นักวิชาการศึกษา 3114 1 มิ.ย.52 2 ปี - - 
5 นางสาวศิริลักษณ์ โดดหนู นักวิชาการศึกษา 3226 16 ก.ย.53 8 เดือน 

15 วัน 
- - 

6 น.ส.เพชร์รัตน์   โชครุ่ง นักวิชาการศึกษา 3397 5 ม.ค. 47 7 ปี 4 เดือน - - 
7 นายพงษ์ศักด์ิ  แจ้งจอน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3398 16 มี.ค.52 2 ปี 2 เดือน - - 
พนักงานราชการ  
1 น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี นักวิชาการศึกษา พร.76 3 มี.ค.51 3 ปี 2 เดือน 2556 - 

ข้อมูล ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2554 
หมายเหตุ  การขอตําแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาตร ีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 9 ปี เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 20,520 บาท 
  การขอตําแหน่งวิชาการ วุฒิปริญญาโท ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 5 ปี เงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 20,520 บาท 

1.8.3  ข้อมูลผลงานท่ีประสบความสาํเรจ็ 3 อันดับแรก   
 

ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 
2551 1. โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2. รายงานประกันคุณภาพ ประจาํปีการศึกษา 2550 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
2552 1. ส่งรายงานผลการประกันคุณภาพภายในมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประกวดและได้รับการประกาศ

เกียรติคุณและรบัรางวัลสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มกีารดําเนินงานด้านการศึกษาได้มาตรฐานคุณภาพ ใน
งาน “การประชุมวิชาการระดบัชาติ : 2552 ปีแห่งคุณภาพการศึกษาไทย” 

2. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวชิา ประจําปีการศึกษา 2552 
3. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสถาบัน ประจําปีการศึกษา 2552 
4. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก ประจําปีการศึกษา 2552 
5. โครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพในตา่งประเทศ 
6. รายงานประกันคุณภาพ ประจาํปีการศึกษา 2551 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์

2553 1.  โครงการนําร่องประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม 
2. คู่มือการประกนัคุณภาพฉบับนิสิต 
3. คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวชิา สถาบัน /สํานักประจําปกีารศึกษา 2553 
4. หลักสูตรเลขานกุารคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
5. โครงการจัดการความรู้ด้านการเงินและการพัฒนานิสิต 
6.  ผลงานรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553 
7.  เว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพ www.qa.ku.ac.th 
8.  รายงานประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2552 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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1.9 ท่ีตั้ง พื้นท่ี ลกัษณะอาคารและพื้นท่ีใช้สอย 
อาคารสารนิเทศ 50 ปี เป็นอาคารสูง 10 ช้ัน จัดสร้างขึ้นใน

วาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเร่ิมเข้าใช้อาคาร
เมื่อปี พ.ศ. 2540 ส่วนบนดาดฟ้ามีธงชาติผืนใหญ่เพ่ือเป็นการประกาศ
เฉลิมฉลองการการก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 7 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปัจจุบันอาคารแห่งน้ีใช้เป็นอาคารบริหารและสํานักงานอธิการบดี  

 สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้ังอยู่อาคาร
สารนิเทศ 50 ปี ช้ัน 9 ซึ่งใช้พ้ืนที่ร่วมกับกองบริการการศึกษา มีพ้ืนที่ 
ที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด 366.75  ตารางเมตร  

1.10 ข้อมูลการรบัตรวจสอบ/ประเมินคณุภาพภายใน 
 สํานักประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการในระบบประกันคุณภาพภายใน ตาม 6 องค์ประกอบ โดยได้รับการ
ตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย จํานวน 8 ครั้ง รายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1  ข้อมูลการรับตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน สํานักประกันคุณภาพ 
 

คร้ังที ่ ว/ด/ป ที่รับตรวจ รอบปีการศึกษา ผลการตรวจ 
1 7 - 8 มิ.ย. 2547 2545 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบทีก่ําหนดไว้ จํานวน 42 ดัชนี   
2 5-6 ม.ค. 2548 2546 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบทีก่ําหนดไว้ จํานวน 41 ดัชนี 

และดัชนีประเมินจํานวน 26 ดชันี จาก 33 ดัชนี มีผลการประเมิน
คะแนนเฉล่ีย 3.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยูใ่นเกณฑ์ระดับด ี

3 13-14 กรกฎาคม 
2548 

2547 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทัง้ 41 ดัชนี ที่กําหนดไว้ 
และดัชนีประเมินครบทั้ง 29 ดชันี มีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.62 
จากคะแนนเต็ม 5.00  อยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

4 2, 4, 17 และ 28 
สิงหาคม 2549 

2548 มีการประเมินแบบกลุ่มสาขา อยู่ในกลุ่มหนว่ยงานสนับสนุนการบริหาร 
มีผลการดําเนินงานตามดัชนีตรวจสอบครบทัง้ 41 ดัชนี  และดชันี
ประเมินฯ 32 ดชันี จาก 33 ดัชนี และดัชนีประเมินตามภารกจิหลักของ
หน่วยงาน 3 ดชันี มีผลการประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.73 จากคะแนนเต็ม 
5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

5 4, 5, 10, 17 และ 
19 กรกฎาคม 2550 

2549 มีการประเมินแบบกลุ่มสาขา อยู่ในกลุ่มหนว่ยงานสนับสนุนการบริหาร 
มีผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินบังคับ 20 ดัชนี จาก 21 ดชันี และ
ดัชนีไม่บังคับ 6 ดัชนี รวมทั้งหมด 26 ดัชน ีมีผลการประเมินคะแนน
เฉล่ีย 3.93 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยูใ่นเกณฑ์ระดับดี 

6 21 - 22 กรกฎาคม 
2551 

2550 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมิน 26 ดัชนี จาก 27 ดัชนี มีผลการ
ประเมินคะแนนเฉล่ีย 3.67 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับด ี

7 30 มิถุนายน – 1 
กรกฎาคม 2552 

2551 มีผลการดําเนินงานตามดัชนีประเมินครบทัง้ 22 ดัชนี มีผลการประเมิน
คะแนนเฉล่ีย 4.41 จากคะแนนเต็ม 5.00 อยูใ่นเกณฑ์ระดับด ี

8 1 – 2 กรกฎาคม 
2553 

2552 มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีก้ารประเมิน จํานวน 25 ตัวบ่งช้ี โดย
เป็นตัวบ่งชี้บงัคับ 21 ตวับ่งชี้ และตัวบ่งชี้เลือก 4 ตัวบ่งชี้ มีผลการ
ประเมินคะแนนเฉล่ีย 2.80 จากคะแนนเต็ม 3.00 ยูใ่นเกณฑ์ดีมาก 

QA.KU 
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บทที่ 2   

การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
การดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพเป็นไปเพ่ือตอบสนองภารกิจ 5 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและถ่ายทอดสู่
ประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3) ดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในและภายนอกอย่างมีแบบ
แผน 4) สร้างคุณค่าแก่บุคลากรและพันธมิตรเพ่ือการบรรลุภารกิจด้านการประกันคุณภาพ 5) เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศและหน่วยงานที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ โดยในปีการศึกษา 2553 มีผลงานเด่น ดังน้ี 
 

2.1.1 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สํานักประกันคุณภาพดําเนินการปรับปรุงคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 

2553 ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งมี 2 ชุด คือ คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา และคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพสําหรับ สํานัก สถาบัน โดยมีการเผยแพร่คู่มือฯ ผ่านทาง www.qa.ku.ac.th และจัดทําเล่มส่งให้ทุกหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 
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สําหรับรายละเอียดการปรับปรุงคู่มือฯ คณะวิชา และคู่มือฯ สํานัก สถาบัน ที่ใช้ประกอบการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2553 มีดังน้ี 

 

รายการท่ี
ปรับปรุง 

รายละเอียดการปรับปรุง 
เดิม (ปีการศึกษา 2552) ใหม่ (ปีการศึกษา 2553) 

1. จํานวน และ
ประเภทตัวบ่งชี้ 

I  = ปัจจัยนําเข้า 

P = กระบวนการ  

O = ผลผลิต 

 

คณะวิชา 
องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้  (P=1, O=1)

องค์ประกอบท่ี 2 จํานวน 14 ตัวบ่งชี ้ (I = 4, P=5, O=5) 
องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้   (P=3) 

องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 10 ตัวบ่งชี ้ (I = 3, P=2, O=5) 
องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 5 ตัวบ่งชี ้  (I = 1, P=2, O=2) 

องค์ประกอบท่ี 6 จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้  (P=1, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 7 จํานวน 9 ตัวบ่งชี้   (I = 2, P=4, O=3) 

องค์ประกอบท่ี 8 จํานวน 2 ตัวบ่งชี้   (P=2) 
องค์ประกอบท่ี 9 จํานวน 3 ตัวบ่งชี ้  (P=2, O=1) 

รวม 50 ตัวบ่งชี้  (I = 10, P=22, O=18) 

คณะวิชา 
องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (P=1) 

องค์ประกอบท่ี 2 จํานวน 8 ตัวบ่งชี ้ (I = 3, P=4, O=1)
องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 3 ตัวบ่งชี้  (P=3) 

องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 3 ตัวบ่งชี ้ (I = 1, P=2) 
องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้ (P=2) 
องค์ประกอบท่ี 6 จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (P=1) 
องค์ประกอบท่ี 7 จํานวน 4 ตัวบ่งชี้  (P=4) 
องค์ประกอบท่ี 8 จํานวน 1 ตัวบ่งชี้  (P=1) 
องค์ประกอบท่ี 9 จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (P=1) 
รวม 24 ตัวบ่งชี้  (I = 4, P=19, O=1) 

 สํานัก 
องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้  (P=1, O=1)
องค์ประกอบท่ี 2 จํานวน 3 ตัวบ่งชี ้ (P=1, O=2) 

องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 8 ตัวบ่งชี้   (I = 1, P=5, O=2) 
องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 3 ตัวบ่งชี ้  (P=2, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้  (P=1, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 6 จํานวน 3 ตัวบ่งชี ้  (P=1, O=2) 

รวม 21 ตัวบ่งชี้  (I = 1, P=11, O=9) 
สถาบัน 

องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้  (P=1, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 2 จํานวน 15 ตัวบ่งชี้ (I = 4, P=3, O=8) 
องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 9 ตัวบ่งชี้   (I = 1, P=5, O=3) 

องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 3 ตัวบ่งชี ้  (P=2, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้  (P=1, O=1) 
องค์ประกอบท่ี 6 จํานวน 3 ตัวบ่งชี ้  (P=1, O=2) 

รวม 34 ตัวบ่งชี้ (I = 5, P=13, O=16) 

สํานัก 
องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (P=1) 

องค์ประกอบท่ี 2 จํานวน 3 ตัวบ่งชี ้ (P=1, O=2) 
องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 5 ตัวบ่งชี้  (I = 1, P=4) 
องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้ (P=1, O=1) 

องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (P=1) 
องค์ประกอบท่ี 6 จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (P=1) 
รวม 13 ตัวบ่งชี้  (I = 1, P=9, O=3) 

สถาบัน 
องค์ประกอบท่ี 1 จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (P=1) 

องค์ประกอบท่ี จํานวน 7 ตัวบ่งชี้ (I = 1, P=3, O=3) 
องค์ประกอบท่ี 3 จํานวน 5 ตัวบ่งชี้  (I = 1, P=4) 
องค์ประกอบท่ี 4 จํานวน 2 ตัวบ่งชี ้ (P=1, O=1) 

องค์ประกอบท่ี 5 จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (P=1) 
องค์ประกอบท่ี 6 จํานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (P=1) 
รวม 17 ตัวบ่งชี้ (I = 2, P=11, O=4) 

2. ชื่อ
องค์ประกอบ 

คณะวิชา/สํานัก/สถาบัน 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ 

                             แผนงาน 
คณะวิชา 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 

คณะวิชา/สํานัก/สถาบัน 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ

แผนดําเนินการ 
คณะวิชา 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 
3. เกณฑ์ประเมิน
เชิงคุณภาพ 

มีท้ังเกณฑ์ระดับ (ข้ามข้อไม่ได้) และเกณฑ์ข้อ มีเฉพาะเกณฑ์ข้อ 

4. เกณฑ์ประเมิน
เชิงปริมาณ 

แบ่งคะแนนตามช่วงผลการดําเนนิงาน เช่น คะแนน 1 มี
ผลการดําเนินงานร้อยละ 30-50 เป็นต้น 

มีคะแนนระหว่าง 1-5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง  
(มีจุดทศนิยม) และจะกําหนดเฉพาะผลการ
ดําเนินงานในเกณฑ์คะแนน 5 ไว้ ส่วนผลการ
ดําเนินงานในคะแนนอ่ืนๆ จะได้จากการเทียบ

บัญญัติไตรยางศ์ 
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รายการท่ี
ปรับปรุง 

รายละเอียดการปรับปรุง 
เดิม (ปีการศึกษา 2552) ใหม่ (ปีการศึกษา 2553) 

5.คะแนนผลการ
ประเมิน 

คะแนนเต็ม 3.00 คะแนนเต็ม 5.00 

6. การแปล
ความหมายผล
ประเมิน 

 1.50    หมายถึง  การดําเนินงานยังไม่ได้คุณภาพ 
1.51-2.00 หมายถึง การดําเนินงานได้คุณภาพในระดับพอใช้

2.01-2.50 หมายถึง การดําเนินงานได้คุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 หมายถึง การดําเนินงานได้คุณภาพระดับดีมาก

 

0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 
1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

2.1.2   สร้างองค์ความรู้ด้านการประกันคณุภาพและถ่ายทอดสู่ประชาชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
สํานักประกันคุณภาพได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ ให้กับผู้บริหารและ

บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมท้ังหมด 14 กิจกรรม และได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและมหาวิทยาลัยรามคําแหง รายละเอียดดังน้ี 

 

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1 เรื่อง การเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และการกําหนดดัชนีช้ีวัด (KPI) 

2. โครงการสืบสานงานคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3. โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพในกระบวนการ (Total Quality

Management and built-in Process) 
4. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 มก. ประจําปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 1 
5. โครงการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  มก. ประจําปีการศึกษา 2553 

วิทยาเขตบางเขน 
6. โครงการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มก. ประจําปีการศึกษา 2553 

วิทยาเขตศรีราชา 
7. โครงการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มก. ประจําปีการศึกษา 2553 วิทยาเขต

กําแพงแสน 
8. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 มก. ประจําปีการศึกษา 2553 

รุ่นที่ 2 
9. โครงการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มก. ประจําปีการศึกษา 2553 วิทยาเขต

 เฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร 
10. โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 มก. ประจําปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 3 
11. โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 1 
12. โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจําปีการศึกษา

 2553 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 
13. โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มก. ประจําปีการศึกษา 

 2553 หลักสูตร 2 รุ่นที่ 2 
14. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื ่อง “ภารกิจของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ภายใน ประจําปี 2553” 
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15. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสารคาม 
16. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

สํานักประกันคุณภาพมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ โดยมีกิจกรรมเด่นๆ ดังน้ี  
1) โครงการประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีความเข้าใจในตัวบ่งช้ีและเกณฑ์

ประเมินคุณภาพภายในท่ีมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินฯ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และสามารถเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 ได้อย่างทัน
การ ซึ่งมีรูปแบบการช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินฯ แบ่งเป็นการช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินฯ สําหรับคณะวิชา 
และการช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินฯ สําหรับสํานัก สถาบัน เป็นโครงการที่ดําเนินการครอบคลุม 4 วิทยาเขต   
รวมทั้งสิ้น 774 คน ดังน้ี  

วิทยาเขตบางเขน วันที่ 23 ธันวาคม 2553       ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 334  คน 
วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 11 มกราคม 2554       ผู้เข้าร่วมทั้งหมด   96  คน 
วิทยาเขตกําแพงแสน วันที่ 13 มกราคม 2554   ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 250  คน 
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วันที่ 28 มกราคม 2554   ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 94  คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินโครงการ พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนผล

การประเมินในแต่ละวิทยาเขตก็อยู่ในระดับดีเช่นเดียวกัน โดยผู้เข้าร่วมโครงการในภาพรวม 4 วิทยาเขตมีความเข้าใจ
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินฯ ที่เปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.72 และมีความเข้าใจแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน ประจําปี 2554 อยู่ในระดับดีเช่นกัน มีค่าเฉล่ีย 3.78  

2)  โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ซึ่งเป็นหลักสูตรฝึกอบรมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ refresh  

ผู้ประเมินคุณภาพท่ีขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. อยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมินคุณภาพ และแนวปฏิบัติของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปีการศึกษา 2553 ในการทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินที่มีมาตรฐาน และยังคงมีรายช่ือขึ้นบัญชีเป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. ต่อไป ที่สามารถทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินตามคุณสมบัติที่ สกอ.กําหนด  

ดําเนินการในช่วงเดือนธันวาคม 2553 – กุมภาพันธ์ 2554 จํานวน 3 รุ่น รวมทั้งสิ้น 278 คน  
รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2553  
รุ่นที่ 2 วันที่ 18 มกราคม 2554  
รุ่นที่ 3 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554  

 

ตัวบงช้ี 
และเกณฑ 

ประเมินคุณภาพภายใน 
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ผลการประเมินโครงการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.12 โดยผู้เข้าอบรมแสดงความคิดเห็นว่า
หลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมีความเหมาะสมในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.05  

3)  โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

โดยเป็นโครงการที่มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ให้สอดรับกับหลักสูตรฝึกอบรมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ สกอ. แต่จะเน้นไปที่ภารกิจของเลขานุการฯ เป็นหลัก อันจะทําให้สามารถร่วมเป็นทีมงานผู้
ประเมินฯ ที่มีมาตรฐานเดียวกันได้ ซึ่งมีกําหนดดําเนินการ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 1 สําหรับผู้ที่มีประสบการณ์เป็น
เลขานุการฯ มาแล้ว และหลักสูตร 2 สําหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เป็นเลขานุการ 

การดําเนินโครงการฯ ได้รับการตอบรับจากบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะหลักสูตร 
2 สําหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ มีผู้สนใจเข้าอบรมมากกว่าเป้าหมายท่ีกําหนด จนทําให้ต้องเปิดหลักสูตรอบรม รุ่นที่ 2 
เพ่ิมเติมอีก 1 รุ่น ในภาพรวมมีผู้ผ่านอบรมหลักสูตรเลขานุการฯ ทั้งหมด 192 คน หลักสูตร 1 วันที่ 20 เมษายน 2554 
จํานวน 81 คน หลักสูตร 2 รุ่น 1 วันที่ 21-22 เมษายน 2554 จํานวน 59 คน และรุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2554 
จํานวน 52 คน ผลการประเมินโครงการ พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานภาพรวมหลักสูตร 1 อยู่ในระดับดี  
มีค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.78 สําหรับหลักสูตร 2 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน 
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.09, 4.13 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.39, 0.42 ตามลําดับ 

4)  การจัดการความรู้ให้แก่เลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักประกันคุณภาพได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ภารกิจของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2553” ในวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2553 มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 68 คน มีระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีประเด็นในการจัดการความรู้ ได้แก่ ปัญหาการประเมินใน
รอบปีที ่ผ ่านมา บทบาทหน้าที ่เลขานุการ และผู ้ช ่วยเลขานุการ วัตถุประสงค์ และแนวทางการประเมินฯ   
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ข้อควรรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน หลักเกณฑ์การให้คะแนนประเมิน 
การรายงานผลผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System 

5)  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1 เรื่อง  
การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และการกําหนดดัชนีชีวั้ด (KPI)  

ดําเนินการเมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน 2553  เป็นโครงการที่ทําร่วมกับกองแผนงาน เพ่ือเร่งเสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการของแผน และมี
ความสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ ทางด้านแผนและการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพขององค์กร ซึ่งการดําเนินการ
ครั้งน้ีเป็นระยะที่ 1 และวางแผนจะดําเนินงานร่วมกันทั้งหมด 3 ระยะ โดยจุดเน้นของการดําเนินงานระยะที่ 1 น้ี เน้น
การให้ความรู้พ้ืนฐานสําหรับรองรับงานด้านแผนและการพัฒนาคุณภาพ ได้แก่ กระบวนการของแผน เครื่องมือต่างๆ  
ที่ใช้ในกระบวนการวางแผนและติดตามประเมินผล และพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้เครื่องมือ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เครื่องมือดังกล่าวที่จะนํามาใช้คือ Balance Scorecard ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิผลใน
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยการวัดและประเมิน รวมถึงการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จ  
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ผลการประเมินโครงการ พบว่า มีผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 4.11 โดย

ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมขององค์กร  
(SWOT Analysis) การกําหนดเป้าหมายองค์กร / วิสัยทัศน์ (Vision) การใช้เครื่องมือ Balance Scorecard และการ
กําหนดดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ (KPI) ภายหลังจากการรับฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติ อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ีย 3.86  

6)  โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพในกระบวนการ  
(Total Quality Management and built-in Process) 

ดําเนินการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่ต้องการให้
สํานักประกันคุณภาพจัดหลักสูตรด้านประกันคุณภาพสําหรับผู้บริหาร ซึ่งจะทําให้ผู้บริหารเข้าถึงหลักการบริหารและ
ประกันคุณภาพ ความรับผิดชอบในการประกันคุณภาพ การสร้างคุณภาพขึ้นในกระบวนการ ตลอดจนการประกัน
คุณภาพกับ Balance Scorecard และการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนําไปสู่การประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนาระบบงานภายในหน่วยงาน 

ผลการประเมนิโครงการ พบว่า มีผลสมัฤทธิ์ในการดําเนินงานภาพรวมอยู่ในระดับดี มคี่าเฉล่ีย 4.10 โดย
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในหลักการบริหารคุณภาพ การสร้างคุณภาพในกระบวนการ และระบบบริหารคุณภาพ
กับการวางแผนยุทธศาสตร์ เพ่ิมขึ้นเมื่อได้ฟังวิทยากรบรรยาย คิดเป็นร้อยละ 83.99 
 

2.1.3 ดําเนินการตามกระบวนการประกันคุณภาพภายในและภายนอกอย่างมีแบบแผน 
 สํานักประกันคุณภาพมีการบริหารจัดการตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน และมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จํานวน 54 หน่วยงาน พร้อมจัดส่งคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
มก. ให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2553 พร้อมทั้งมีการจัดประชุมช้ีแจงแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2553 สําหรับคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน ประจําปี 2553 

จากที่สํานักประกันคุณภาพ มีการประเมินคุณภาพภายในเดือนกรกฎาคม 2553 จํานวนทั้งสิ้น 54 หน่วยงาน  
โดยแบ่งเป็นวิทยาเขตบางเขน 31 หน่วยงาน (คณะวิชา 16 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 15 หน่วยงาน) วิทยาเขต
กําแพงแสน จํานวน 10 หน่วยงาน (คณะวิชา 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน) วิทยาเขตศรีราชา จํานวน 7 
หน่วยงาน (คณะวิชา 5 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 2 หน่วยงาน) และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 6 
หน่วยงาน (คณะวิชา 3 คณะ และหน่วยงานสนับสนุน 3 หน่วยงาน) มีผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับกระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในประจําปี 2553 สําหรับคณะกรรมการประเมินฯ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 อยู่ในระดับมาก และสําหรับ
หน่วยงานมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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นอกจาก น้ีสํ า นักประ กันคุณภาพยัง เ ป็นหน่วยงานกลางในการ จัดทํ ารายงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยรวบรวมผลการดําเนินงานทั้ง  4 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

เพ่ือสะท้อนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจ และการประเมินตนเอง 
ตามตัวบ่งช้ีประเมินคุณภาพภายใน 9 องค์ประกอบจํานวน 62 ดัชนี ตามดัชนีประเมินคุณภาพ 
ภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
จํานวน 41 ตัวบ่งช้ี ใน 9 องค์ประกอบและเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ 
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 11 ท่าน โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ เป็นประธาน 
คณะกรรมการฯเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2553 ผลประเมินในภาพรวมตามมาตรฐานของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) จํานวน 41 ตัวบ่งช้ี อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.73 จากคะแนนเต็ม 3.00 และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามดัชนีมหาวิทยาลัย จํานวน 62 ดัชนี อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56 จากคะแนน
เต็ม 3.00 เช่นกัน โดยในปี 2553 สกอ. ได้กําหนดให้ทุกมหาวิทยาลัยส่งรายงานผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA 
Online ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะวิชา 
 

2.1.4  สร้างคุณค่าแก่บุคลากรและพันธมิตรเพื่อการบรรลุภารกิจด้านการประกันคุณภาพ 
วิสัยทัศน์ของสํานักประกันคุณภาพ คือ การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ที่ได้มาตรฐานสากล 

ดังน้ัน การจะขับเคลื่อนผลการดําเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน สํานักประกันคุณภาพได้เล็งเห็นว่าควรจะมุ่งเน้นที่การ
สร้างคุณค่าแก่บุคลากร และพันธมิตร ทั้งในส่วนที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทํางานที่บรรลุผลสําเร็จ อันเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่หน่วยงานต่างๆ จะนําไปประยุกต์ใช้ได้ ภายใต้โครงการ
ต่างๆ ของสํานักประกันที่จัดขึ้น นอกจากน้ี สํานักประกันคุณภาพยังมีนโยบายในการเสริมสร้างโลกทัศน์ในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยรายละเอียดดังน้ี 
 1)  โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 

การจัดโครงการรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เริ่มเป็นครั้งแรกในปี 2550 และจัดต่อเน่ืองจนถึง
ครั้งที่ 4 ในปี 2553 พบว่าการดําเนินงานที่ผ่านมา ส่งผลให้ได้รับประโยชน์จากผลงานท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดีและเกิดการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นอย่างมาก ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานมุ่ง
พัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ดังน้ัน สํานักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเห็นความสําคัญในการจัด “โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ครั้งที่ 4” ขึ้น เพ่ือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งสู่ผลสัมฤทธ์ิที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมาย 
ที่กําหนด  โดยแบ่งประเภทรางวัลเป็นดังน้ี 

1. รางวัลภาพรวมองค์ประกอบคุณภาพ (หน่วยงานคุณภาพ)  
2. รางวัลรายองค์ประกอบคุณภาพ 
3. รางวัลพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน/แนวปฏิบัติที่ดีด้านต่างๆ 
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ซึ่งการดําเนินงานครั้งที่ 4 น้ี มีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด 41 ผลงาน  มีผลงานที่ได้รับรางวัล จํานวน 17 
ผลงาน ผลการประเมินโครงการรางวัลคุณภาพแล้ว พบว่า มีค่าเฉล่ียความพึงพอใจเท่ากับ 4.15 อยู่ในระดับมาก 

2)  โครงการจัดการความรู้ (KM) ด้านการพัฒนานสิิตเพือ่การประกันคณุภาพ 

 สํ า นั กประ กันคุณภาพจั ด โค ร งการขึ้ น ร ะห ว่ า ง วันที่  4 -6  มี น าคม  2 554  ณ  คณะวนศาสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์ วังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 
 การจัดโครงการจัดการความรู้ในครั้งน้ี เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีกรณีศึกษาเป็นคณะวนศาสตร์ โดยมีการ
นําเสนินโยบาย แนวทางการบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพของคณะวนศาสตร์ การประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
รวมถึงการถอดบทเรียนการพัฒนากิจกรรมนิสิตคณะวนศาสตร์ ทั้งน้ียังจัดให้มีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แลกเปลี่ยนการพัฒนากิจกรรมนิสิตให้มีคุณภาพ  

ผลการประเมินโครงการฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดโครงการฯ  
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.39  

3)  โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต 
 สํานักประกันคุณภาพได้จัดโครงการเครือข่ายผู้นํานิสิต เรื่อง “กิจกรรมการถอดบทเรียนเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการประกันคุณภาพด้านกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ปี 2554” ร่วมกับกองกิจการนิสิต โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกิจกรรมการถอดบทเรียนจากการดําเนินกิจกรรมนิสิต เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับแนวทางและ
มาตรฐานการดําเนินงานการประกันคุณภาพการดําเนินกิจกรรมนิสิตให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ระดมความคิดเห็นของ
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับกิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือการส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการดําเนินกิจกรรม
นิสิต และเพ่ือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกิจการนิสิต โดยโครงการดําเนินการ เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม  
2554 

       
 ผลการประเมินโครงการฯ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดโครงการฯ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.94  
 

     เครือขาย 
 
 
 
 

 
 
2.1.5 เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและหน่วยงานท่ีปรึกษาด้านประกันคุณภาพ 

สํานักประกันคุณภาพมีการปรับปรุงข้อมูลบน www.qa.ku.ac.th ให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นแหล่งอ้างอิงด้าน
ประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีการจัดทําจดหมายข่าว QA.KU เป็นสื่อสิ่งพิมพ์
ที่จัดทําขึ้นเพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และเก่ียวข้องกับกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของสํานักประกันคุณภาพ เพ่ือให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพ ได้รับรู้ และทราบข้อมูลความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของสํานักประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด อย่างต่อเน่ืองตลอดทั้งปี นอกจากน้ียังได้มีการว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่จําเป็นต่อ
การดําเนินงานตามภารกิจ 2 ฐาน ได้แก่ 1) ระบบลงทะเบียนออนไลน์ นับเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่ช่วยลดภาระงาน 

ผูนํานิสิต 
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ในการจัดทําใบลงทะเบียน ลดความผิดพลาดในการพิมพ์ช่ือ-สกุลของผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมช่องทาง 
ที่สามารถอํานวยความสะดวกต่อการสมัครเข้าร่วมโครงการ และที่สําคัญคือทําให้ข้อมูลการดําเนินโครงการถูกจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งหน่วยงานยังสามารถดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวก และ 2) ฐานข้อมูล
ผู้ประเมิน สําหรับเป็นช่องทางในการสืบค้นรายช่ือผู้ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี 2544 ถึงปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานสามารถนําข้อมูลมาใช้
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกกรรมการประเมินคุณภาพภายในประจําปีได้ 

สําหรับการให้คําปรึกษาในเร่ืองระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยแก่หน่วยงานต่างๆ พบว่า  
มีหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยขอเข้าศึกษาดูงานระบบประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 2 
หน่วยงาน รวมผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งหมด 16 คน รายละเอียดดังน้ี 

1) ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน 10 คน 
2) ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง   จํานวน   6 คน 

 

2.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
สํานักประกันคุณภาพดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพสําหรับหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย 6 

องค์ประกอบ 18 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ีบังคับ 13 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม 5 ตัวบ่งช้ี (รายละเอียดตาม 2.3 
หน้า 64 ) โดยได้ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนด โดยประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการประเมิน
เป้าหมายไม่คิดค่าคะแนนแต่ให้ระบุเพียงว่าบรรลุเป้าหมาย หรือไม่บรรลุเป้าหมาย สําหรับการแปลความหมายผลการ
ประเมินเป็นดังน้ี 

 คะแนน 0.00 – 1.50   หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 คะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

 คะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช้ 

 คะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 

 คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
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สํานักประกันคุณภาพ มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมี
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยมีผลการประเมินตนเอง  
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 ผลประเมินอยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 2.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ  
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน ปัจจัย

นําเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนนิการ   

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 5.00 3.20 3.80 ดี 
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 4.50 - 4.60 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- 4.00 - 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรบัปรุงระบบ
ดําเนนิงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.67 3.80 4.57  

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  
 

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักประกันคุณภาพ ในรอบปีการศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการ
ดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังน้ี 
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การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1  
ตัวบ่งช้ี พบว่า ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 
คะแนน อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

 

 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 

ตัวบ่งช้ี 

หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน (ปีงบประมาณ) เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผล
ประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2553 2554 2552 2553

สํานัก สํานัก สํานัก 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ /=บรรลุ 

ตัวหาร   ตัวหาร   x=ไม่บรรลุ
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้   0.00 5.00 1 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 8 7 8 0.00 5.00 / 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เช่ือมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551 - 
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551 - 2554)  

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 
  4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ

รายงานต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณา 
  7. 

 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผล
ต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และขอ้เสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์  
และแผนดําเนินการ 
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ผลการดําเนนิงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 8 ข้อ ดังน้ี 
1.   มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน

หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)  สํานักประกันคุณภาพมีกระบวนการทบทวนปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ทุกปี (1.1-1-1) เพ่ือกําหนดทิศทางการดําเนินงานของสํานักฯ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-
2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งมี
กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย (1.1-1-2) โดยผู้อํานวยการ และ
บุคลากรในสํานักฯ มีส่วนร่วม ซึ่งกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักฯ ได้มีการนําผลการประเมินแผนงานของ
สํานักฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสํานักฯ และผลการ 
ประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการ และเมื่อจัดทําแผนกลยุทธ์
เรียบร้อย (1.1-1-3) ได้นําเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ  
ในคราวการประชุมครั้งที่ 7/2552 (1.1-1-4)  
 2.  มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน แผนกลยุทธ์ที่ผ่านการพิจารณาและ
เห็นชอบโดยคณะกรรมการประจําสํานักฯ เรียบร้อยแล้ว ได้ถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในสํานักฯ ผ่านการประชุม
บุคลากรสํานัก ครั้งที่ 12/2552 (1.1-2-1) เพ่ือเป็นการแจ้งให้บุคลากรทุกคนภายในสํานักฯ ได้รับทราบทิศทางการ
ดําเนินงานที่มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน และนําไปสู่กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนงานสํานักประกันคุณภาพ และ
แผนงานของแต่ละฝ่าย 
 3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน 
สํานักประกันคุณภาพได้จัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยนําประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดร่วมกันใน
แผนกลยุทธ์มาลงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในรอบปี (1.1-3-1) ซึ่งมีความครอบคลุมกับภารกิจของ
สํานักฯ และกําหนดให้แต่ละฝ่ายไปดําเนินการจัดทําแผนงานฝ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (1.1-3-2) 
  4.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี การจัดแผนกลยุทธ์ และแผนงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของสํานักฯ ได้กําหนดผลผลิต และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ รวมท้ังตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายในแต่ละโครงการที่จะดําเนินการ (1.1-1-3 และ 1.1-3-1) เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน  
 5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน การประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานของสํานักประกันคุณภาพ จะกําหนดให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของฝ่ายต่อที่ประชุมบุคลากรสํานักฯ เป็นประจําทุกเดือน (1.1-5-1) เพ่ือติดตามความก้าวหน้ารวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคในการทํางาน และเมื่อครบรอบไตรมาสจะมีการรวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนของแต่ละฝ่ายฯ เสนอ
ต่อที่ประชุมบุคลากรสํานักฯ ทั้งรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน (1.1-5-2) และหากต้องมีการปรับแผนให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานในสภาพจริงก็จะใช้โอกาสน้ีในการดําเนินการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักฯ มีการปรับแผน
ทั้งหมด 1 ครั้ง (1.1-5-3) และเมื่อครบรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักฯ ได้ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน
แล้วพบว่ามีการดําเนินงานครบทุกภารกิจหลัก (1.1-5-4)  
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา สํานักประกันคุณภาพใช้กลไกการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติงานเป็นลําดับช้ัน อย่างต่อเน่ือง และสม่ําเสมอ ดังน้ี  
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 6.1 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานของแต่ละฝ่าย: ผู้อํานวยการได้บรรจุวาระการรายงาน
ความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายไว้ในการประชุมบุคลากรสํานักฯ ทุกเดือน (1.1-5-1) ซึ่งจะทําให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบ
ความก้าวหน้า หรือสถานะของงานที่สํานักฯ ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันร่วมกัน และเมื่อครบรอบไตรมาสก็จะให้แต่ละ
ฝ่ายรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด หรือมีประเด็นใดที่ควร
ต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานในปัจจุบัน (1.1-5-3) นอกจากน้ี เมื่อครบรอบปีงบประมาณแต่ละฝ่าย
จะต้องสรุปผลการดําเนินงานตามแผนทั้งหมดเสนอต่อผู้อํานวยการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับรับการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับฝ่าย (1.1-6-1) 
 6.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานของสํานักฯ: ผู้อํานวยการได้นําเสนอผลการดําเนินงานของ
สํานัก ฯ ต่อคณะกรรมการประจําสํานักฯ อย่างสมํ่าเสมอผ่านการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ  (1.1-6-3)  โดยมี
ทั้งการนําเสนอเพ่ือทราบ และนําเสนอเพ่ือขอความคิดเห็นในทางปฏิบัติ และเมื่อครบรอบ 6 เดือนจะมีการสรุปผลงาน
ของสํานักฯ ในภาพรวมที่ได้จากการรวบรวมผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายที่รายงานไว้ในที่ประชุมบุคลากร เสนอต่อ
กรรมการสํานักฯ เพ่ือทราบ และหากต้องมีการปรับแผนการดําเนินงานก็จะให้คณะกรรมการประจําสํานักฯ ได้
พิจารณาด้วย นอกจากน้ี เมื่อครบรอบปีงบประมาณก็จะสรุปผลการดําเนินงานตามแผนเสนอต่อกรรมการสํานักฯ  
เพ่ือทราบ (1.1-6-3)    
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา สํานักประกันคุณภาพได้ประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งช้ีของแผนกลยุทธ์จากการดําเนินงานตามแผนเสนอผู้บริหารโดยเข้าที่ประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ  
(1.1-7-1) รวมทั้งในรอบปีงบประมาณ 2554 ได้มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ 
รอบ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือทราบ และหากต้องมีการปรับแผนการดําเนินงานก็จะให้
คณะกรรมการประจําสํานักฯ ได้พิจารณาด้วย (1.1-6-3)  
 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักฯ ได้มีการนําผล
การประเมินแผนงานของสํานักฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
สํานักฯ และผลการประเมินฯ ของมหาวิทยาลัยด้านการประกันคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการดําเนินการ  
(1.1-8-1)  
 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
1.1 N/A 8 ข้อ N/A  5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 โครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
1.1-1-3 แผนกลยุทธ์สํานักประกันคุณภาพ  
1.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 7/2552 
1.1-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 12/2552 
1.1-3-1 แผนงานสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
1.1-3-2 แผนงานของแต่ละฝ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
1.1-5-1 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1.1-5.2 เอกสารแสดงผลการดําเนินงานตามแผนของฝ่ายต่างๆ ในรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
1.1-5-3 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 9 /2553 
1.1-5-4 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานของสํานักประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1.1-6-1 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1.1-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
1.1-6-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2553 
1.1-7-1 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2553 และ 10/2553 
1.1-8-1 เอกสารสรุปการจัดทําแผนประจําปีงบประมาณ 2554 
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การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 
2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี พบว่า ผลการประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 คะแนน อยู่ในระดับดี รายละเอียดดังตาราง
ที่ 2.3 

 

ตารางที่ 2.3  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 

ตัวบ่งช้ี 

หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน 
 (รอบปีการศึกษา) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมิน
ตาม

เป้าหมาย 2552 2553 2553 2554 2552 2553 
สํานัก สํานัก สํานัก 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ /=บรรล ุ

ตัวหาร   ตัวหาร   x=ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก     4.65 3.80 2 
2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ

บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ท่ีตอบสนองความต้องการ
พัฒนา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ
ต่อจํานวนบุคลากร 

ร้อยละ 7.00 46.67 2.00 14.29 24.00 27.00 5.00 2.38 x 

15.00 14.00 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 7,039.60 3.94 9,133.09 4.02 3.70 4.00 3.94 4.02 / 

1,785.00 2,273.00

2.3 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5.00% 5.00% 5.00 5.00 / 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชพีที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 

เสริมสรา้งความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจํานวนบุคลากร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 24 

ผลการดําเนนิงาน  
 สํานักประกันคุณภาพ   มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังน้ันกิจกรรมการบริการทางวิชาการที่สํานักประกันคุณภาพดําเนินงาน จึงเป็นลักษณะของ
การจัดฝึกอบรม  สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหลัก ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นกิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคมภายนอก
มหาวิทยาลัย หรือการให้บริการที่จัดในมหาวิทยาลัยและมีบุคลากรภายนอกเข้ามาใช้บริการ  อย่างไรก็ตามในปี
การศึกษา 2553  สํานักประกันคุณภาพ  ได้มีการให้บริการวิชาการท่ีเก่ียวข้องในกิจกรรมการต้อนรับบุคลากรจาก

องค์ประกอบท่ี 2  
ภารกิจหลัก 
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หน่วยงานภายนอกในการศึกษาดูงาน  ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายนอก  และเป็นการ
ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ให้แก่บุคลากรภายนอก  จํานวน  2  กิจกรรม ได้แก่  
การต้อนรับศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 10 คน  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2553 (2.1-1 และ 2.1-2) และการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์สื่อการสอนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) มหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 6 คน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 (2.1-3 และ 2.1-4)   
 

รายละเอียด จํานวน 
จํานวนกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ 

2 กิจกรรม 

จํานวนบุคลากรประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริง  (2.1-5) 14 คน 
คิดเป็นร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ  14.29 % 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 

X  5 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
 

ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการทางวิชาการ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 7 ร้อยละ
46.67 

2 ร้อยละ 
14.29 

5 คะแนน 2.38 คะแนน ร้อยละ 
24.00 

ไม่บรรลุ 
15 14 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1 หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2.1-2 รายงานการประเมินผลการศกึษาดูงานจากศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
2.1-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานจากศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
2.1-4 รายงานการประเมินผลการศกึษาดูงานจากศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง    
2.1-5 ตารางสรุปจํานวนบุคลากรประจําของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 
2.1-6 แบบเก็บภารกิจหลัก 1 โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม   

 

14.29   
x  5 =   2.38 

  30 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 
 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 3.70 

ผลการดําเนนิงาน 

 สํานักประกันคุณภาพ มีนโยบายให้มีการประเมินผลการดําเนินงานในทุกกิจกรรม เพ่ือนําข้อมูลป้อนกลับมาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยในรอบปีการศึกษา 2553 มีกิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 
จํานวน 24 กิจกรรม ซึ่ งได้ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการครบทุกกิจกรรม  และมีระดับความ 
พึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวม คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.02  

  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สํานักฯ ดําเนินการให้กับบุคลากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย 
จํานวน 24 กิจกรรม สรุปได้ดังน้ี 

- ผลรวมของ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจกิจกรรมการให้บริการต่อจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็น 
9,127.33  

- ผลรวมของจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถาม  2,273 คน 
- ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ คิดเป็น 9,127.33/2,273 = 4.02 

เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 7,039.60 ค่าเฉล่ีย
3.94 

9,127.33 ค่าเฉล่ีย 
4.02 

3.94 คะแนน 4.02 คะแนน ค่าเฉล่ีย 
3.70 

บรรลุ 
1,785 2,273 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.2-1 แบบเก็บภารกิจหลัก 1 โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม  
2.2-2 รายงานผลการประเมินการต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ประจําปีการศึกษา 2553 

2.2-3 รายงานผลการประเมินโครงการการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2553 

2.2-4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
ระยะที่ 1 เรื่อง การเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และการกําหนดดัชนี 
ช้ีวัด (KPI) 

2.2-5 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพใน
กระบวนการ (Total Quality Management and built-in Process)  

2.2-6 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 

2.2-7 รายงานผลการประเมินโครงการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

2.2-8 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553  

2.2-9 รายงานผลการประเมินโครงการจัดการความรู้ (KM) เร่ือง "การจัดการความรู้ ด้านการเงินและ
งบประมาณ เพ่ือการประกันคุณภาพ และการศึกษาดูงาน 

2.2-10 รายงานผลการประเมินโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 

2.2-11 รายงานผลการประเมินโครงการจัดการความรู้ (KM) เร่ือง การพัฒนานิสิต เพ่ือการประกันคุณภาพ 
ประจําปี 2554 

2.2-12 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
ประจําปี 2553 

2.2-13 รายงานสรุปผลการประเมินโครงการสัมมนาเครือข่ายผู้นํานิสิต 
เรื่อง  กิจกรรมถอดบทเรียนเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
ด้านกิจกรรมนิสิตของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2554 

2.2-14 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนการใช้งานระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 

2.2-15 รายงานผลการดําเนินงานโครงการอบรมการจัดการความรู้ เรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop 

2.2-16 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมาทฐิิ เรือ่ง การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาปรับปรุง
ของสํานักประกันคุณภาพ และการพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
  

 1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
 2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด 
 4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
 5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลการดําเนินงาน  
ในรอบปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ สํานักประกันคุณภาพมีช่องทางการสํารวจความต้องการของ

ผู้รับบริการ 2 ช่องทาง ได้แก่ 1) การสอบถามความต้องการของผู้รับบริการผ่านแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการ
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ฝึกอบรม/สัมมนา ต่างๆ ซึ่งจะมีข้อคําถามปลายเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ระบุหัวข้อที่ต้องการให้มีการจัดโครงการสัมมนา/
ฝึกอบรม/บรรยาย เพ่ิมเติม (2.3-1-1) และ 2) การสอบถามความต้องการเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ (2.3-1-2) 

2. มีการวางแผนการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ สํานักประกันคุณภาพได้นําผล
การสํารวจในข้อ 1 มาจัดทําแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ
แผนงานสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (2.3-2-1) โดยการกําหนดแผนกิจกรรมการให้บริการซึ่ง
พิจารณาจาก 1) หัวข้อที่ผู้รับบริการมีความต้องการสอดคล้องกันมากที่สุด และ 2) หัวข้อที่มีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดดังน้ี 

2.1)  แผนกิจกรรมที่ได้จากหัวข้อที่ผู้รับบริการมีความต้องการสอดคล้องกันมากที่สุด ได้แก่ 
-  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1 เรื่อง การเช่ือมโยงแผน

ยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance Scorecard และการกําหนดดัชนีช้ีวัด (KPI) ดําเนินการร่วมกับกองแผนงาน โดยเน้นการให้
ความรู้พ้ืนฐานสําหรับรองรับงานด้านแผนและการพัฒนาคุณภาพ (2.3-2-2) 

- โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพในกระบวนการ (Total Quality 
Management and built-in Process) ซึ่งเป็นหลักสูตรด้านประกันคุณภาพสําหรับผู้บริหาร (2.3-2-3) 

- โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการเงินและงบประมาณ เพ่ือการประกันคุณภาพ
และการศึกษาดูงาน ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับการนําไปประยุกต์ใช้ในการประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ (2.3-2-4) 

- โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นโครงการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในมหาวิทยาลัย (2.3-2-5) 

- โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนานิสิตเพ่ือการประกันคุณภาพ ประจําปี 2554 ซึ่งเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับการดําเนินงานตามองค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต (2.3-2-6) 

2.2)  แผนกิจกรรมที่ได้จากหัวข้อมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ 
- โครงการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2553 ทุกวิทยาเขต ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งช้ีใหม่ตามการเปลี่ยนแปลงของ สกอ. (2.3-2-7) 
- โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2553 ซึ่งเป็นหลักสูตรของ สกอ. ที่ให้ดําเนินการภายใต้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง  
(2.3-2-8) 

- โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประจําปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 1 และหลักสูตร 2 ซึ่งเป็นหลักสูตรพัฒนาทีมเลขานุการฯ ให้มีความเข้าใจในการ
ประเมินคุณภาพภายในในบริบทที่เปลี่ยนแปลง (2.3-2-9) 

3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด สํานักประกันคุณภาพมีการดําเนินงานตามแผนการ
ให้บริการครบทุกกิจกรรมตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 (2.3-3-1) โดยมีกิจกรรมที่ขยายรุ่นดําเนินการเพ่ิมเติม 1 รุ่น คือ 
โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี
การศึกษา 2553 หลักสูตร 2 สําหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์เป็นเลขานุการฯ มาก่อน ซึ่งสํานักฯ ได้สอบถามความต้องการ
เข้าอบรมผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.qa.ku.ac.th มีผู้สนใจสมัครเข้าอบรมจํานวน 55 คน จึงได้เปิดรุ่นที่ 2 
เพ่ิมเติม 
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4. มีการประเมินผลการดําเนนิงานตามแผนการให้บริการ สํานักประกันคุณภาพมีการประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการในรอบปีการศึกษา 2553 ครบทุกกิจกรรม โดยผลการประเมิน
ภาพรวมของทุกกิจกรรมอยู่ในระดับดีถึงดีมาก (2.3-4-1) 

5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป จากผลการ
ประเมินในข้อ 4 ผู้รับบริการได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง ซึ่งบางข้อเสนอแนะได้รับการปรับปรุง
ในการจัดกิจกรรมรุ่นต่อไปเรียบร้อยแล้ว ดังน้ี 

5.1)  การปรับปรุงวิธีการติดต่อกับผู้เข้าอบรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วม และ
สามารถมาเข้าร่วมตามกําหนดการได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งแต่เดิมใช้การโทรศัพท์ติดต่อเป็น
รายบุคคล จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาในการดําเนินงาน ปรับเป็นการส่ง SMS ถึงผู้เข้าอบรมทุกคน
แทน พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์โดยการเติมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ที่เคย
รับบริการของสํานักฯ ไว้ด้วย เพ่ือสะดวกต่อการประสานงาน (2.3-5-1) 

5.2)  มีการสรุปประเด็นคําถาม-คําตอบจากการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน
เผยแพร่ไว้บน www.qa.ku.ac.th เพ่ือให้ผู้ที่มีข้อสงสัยเก่ียวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ฯได้ใช้ศึกษาเพ่ือเป็น
แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน (2.3-5-2) 

  ทั้งน้ี สํานักประกันคุณภาพได้รับข้อเสนอแนะที่จะใช้ปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปีถัดไปจากผู้รับบริการ
ได้แก่ 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น และส่งเอกสารแต่เน่ินๆ เน่ืองจากหน่วยงานที่อยู่วิทยาเขต
ห่างไกลได้รับเอกสารช้า  

2. ควรจัดเวลาให้เหมาะสมกับเน้ือหา เพราะมีเน้ือหาที่ค่อนข้างมาก จึงควรให้เวลาในการบรรยายมากกว่าน้ี 
3. ควรจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และควรแยกกิจกรรมระหว่างคณะกับหน่วยงานสนับสนุน 

เช่น โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน เป็นต้น 

4. ควรจัดกิจกรรมให้เร็วขึ้น สอดคล้องกับการเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายใน เช่น โครงการประชุม
ช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน  โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน เป็นต้น  

5. ควรมีรายการอาหารอิสลามสําหรับมุสลมิ และ มังสวิรัติสาํหรับผู้ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ด้วย 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
  1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ    
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ   
5 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรล ุ
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รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
2.3-1-1 แบบสอบถามในโครงการ/กิจกรรมการให้บริการของสํานักประกันคุณภาพ 
2.3-1-2 การสอบถามความต้องการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 บน 
www.qa.ku.ac.th 

2.3-2-1 แผนงานสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
2.3-2-2 โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ระยะที่ 1 เรือ่ง 

การเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance Scorecard และการกําหนดดัชนีช้ีวัด 
(KPI) 

2.3-2-3 โครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้างคุณภาพในกระบวนการ 
(Total Quality Management and built-in Process) 

2.3-2-4 โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการเงินและงบประมาณ เพ่ือ
การประกันคุณภาพและการศึกษาดูงาน 

2.3-2-5 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 

2.3-2-6 โครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การพัฒนานิสิตเพ่ือการประกันคุณภาพ ประจําปี 
2554 

2.3-2-7 โครงการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

2.3-2-8 โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 1 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 

2.3-2-9 โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 หลกัสูตร 1 และหลักสูตร 2 

2.3-3-1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2553 ของฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน และฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 

2.3-3-2 โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 หลกัสูตร 2 รุ่นที่ 2 

2.3-4-1 รายงานผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการให้บริการของสํานักประกันคุณภาพ 

2.3-5-1 รายงานความก้าวหน้าฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ประจําเดือนเมษายน 2554 

2.3-5-2 เว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพ www.qa.ku.ac.th หัวข้อ คําถาม-คําตอบ QA 
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การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบ 
ที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า ผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.60 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 

ตัวบ่งช้ี 

หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินผล
ตาม

เป้าหมาย 2552 2553 2553 2554 2552 2553 
สํานัก สํานัก สํานัก 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ /=บรรลุ 
ตัวหาร   ตัวหาร   x ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ     2.20 4.60 4.00 
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ N/A 7 5 6 0.00 5.00 / 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 2 5 4 5 2.00 5.00 / 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 5 5 6 4.00 4.00 / 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ N/A 5 6 7 0.00 4.00 x 

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

15.00 100.00 14.00 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 / 

15.00 14.00 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 

 1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า  

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา
หน่วยงาน  

 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่

องค์ประกอบท่ี 3  
การบริหารและการจัดการ 
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บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนนิงาน 
  ในปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี 

1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า การบริหารงานของสํานักประกันคุณภาพเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 (3.1-1-1) โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําสํานักฯ ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.1-1-2) โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีให้ปฏิบัติหน้าที่ตามประกาศแต่งต้ังที่กําหนดไว้จํานวน 8 ข้อ และเมื่อ
ประเมินผลการบริหารงานของกรรมการฯ ในรอบปีการศึกษา 2553 สรุปได้ดังน้ี 

1.1 ความครบถ้วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย พบว่า คณะกรรมการฯ มีการปฏิบัติหน้าที่
ครบถ้วน ต้ังแต่การกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน รวมทั้งร่วมวางแผนงาน และแผน
งบประมาณสํานักฯ ในรอบปีงบประมาณ 2554 พิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553 
พิจารณาแต่งต้ังกรรมการประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ประจําปี 2553 และพิจารณารายงานสรุปผลการประเมิน
คุณภาพประจําปี 2552 เสนอต่ออธิการบดี (3.1-1-3 และ 3.1-1-4) 

1.2 ความสมํ่าเสมอในการประชุมในรอบ 1 ปี ไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี พบว่า ในปีการศึกษา 2553 มีการ
ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ อย่างสมํ่าเสมอจํานวน 9 ครั้ง (3.1-1-5) และมีการประชุมวาระพิเศษจํานวน 1 
ครั้ ง  ( 3 . 1 -1 -6 )  เ พ่ื อหารื อแนวทางการกํ าหนด เกณฑ์ประ เมิ นผลง านที่ เ สนอขอ รับรา ง วั ลคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 

1.3 การมีส่วนร่วมของกรรมการในการประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พบว่า องค์ประชุมในแต่ละ
ครั้งมีกรรมการฯ เข้าร่วมต้ังแต่ร้อยละ 53.85 ถึง 84.62 โดยในปีการศึกษา 2553 จากการประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ จํานวน 10 ครั้ง พบว่า มีการประชุมจํานวน 2 ครั้ง ที่มีองค์ประชุมไม่ถึงร้อยละ 60 (3.1-1-7) ทั้งน้ี ได้ใช้วิธีการ
บริหารจัดการองค์ประชุมเพ่ือให้กรรมการฯ ได้เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยการสํารวจวันว่างของกรรมการฯ 
ล่วงหน้าต้ังแต่ต้นปี เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการกําหนดวันประชุม นอกจากน้ียังได้รับการแจ้งวันประชุมกรรมการโดย
ส่ง SMS แจ้งวันประชุมล่วงหน้าและมีการส่งจดหมายเชิญประชุมทาง E-mail ก่อนส่งต้นฉบับจริง  (3.1-1-8) 

นอกจากน้ี เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2553 คณะกรรมการประจําสํานักฯได้ตอบแบบประเมินตนเองเพ่ือประเมิน
การดําเนินงานตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมายโดยมีค่าเฉล่ียที่ 2.76 จากคะแนนเต็ม 3.00 (3.1-1-9) 
 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ  
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
ผู้อํานวยการสํานักฯ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสํานักฯ โดยมีการกําหนดแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งแบ่งประเด็นการบริหารเป็น 2 ส่วน คือ การบริหารงาน และการบริหารบุคลากร (3.1-2-1) 
ทั้งน้ี การได้มาซึ่งแนวทางการดําเนินงานดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาประกอบกับการ
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ประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และได้ถ่ายทอดแนวทางการดําเนินงานให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
ผ่านการประชุมบุคลากรสํานักฯ ครั้งที่ 9/2553 (3.1-2-2) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ (3.1-2-3) 
แผนงานสํานักฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (3.1-2-4) และแผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย (3.1-2-5) ให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ของสํานักฯ โดยการจัดทําแผนงานของสํานักฯ ได้พิจารณาจากผลการดําเนินงาน  แนว
ทางการดําเนินงานประกันคุณภาพในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และจากข้อมูลป้อนกลับของการดําเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา และเสนอให้คณะกรรมการประจําสํานักฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวประชุมครั้งที่ 3 และ 4/2553 
(3.1-1-3 และ 3.1-1-4) นอกจากน้ีได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงานของสํานักฯ โดย
นําเข้าสู่การประชุมสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (3.1-2-6) และมีการกําหนดตัวบ่งช้ีคุณภาพไว้ทั้งแผนกล
ยุทธ์และแผนงานของสํานักฯ 
 3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือให้กลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผล
การดําเนินงานตามแผนเป็นลําดับช้ันอย่างต่อเน่ือง โดยผู้อํานวยการสํานักฯ ได้มอบหมายและให้อํานาจแก่หัวหน้าฝ่าย
ทั้ง 4 ฝ่ายในการกํากับติดตามการดําเนินงานภายในฝ่าย และจัดทํารายงานความก้าวหน้าของฝ่ายเสนอต่อผู้อํานวยการ
สํานักฯ และเพ่ือนร่วมงานในสํานักฯ เป็นประจําทุกเดือนในคราวการประชุมบุคลากรสํานักฯ (3.1-3-1) ซึ่งทําให้
บุคลากรทุกคนได้รับทราบความก้าวหน้า หรือสถานะของงานที่สํานักฯ ดําเนินการอยู่ในปัจจุบันร่วมกัน เมื่อครบรอบ
ไตรมาสก็จะให้แต่ละฝ่ายรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนว่าสามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด 
หรือมีประเด็นใดที่ควรต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับสภาพการทํางานในปัจจุบัน (3.1-3-2) และเมื่อครบรอบ
ปีงบประมาณแต่ละฝ่ายจะต้องสรุปผลการดําเนินงานตามแผนท้ังหมดเสนอต่อผู้อํานวยการเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับรับ
การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย (3.1-3-3) นอกจากน้ี ผู้อํานวยการสํานักฯ ได้สรุปผลงานสํานักฯ รอบ 6 เดือน
เสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือทราบและขอความคิดเห็นในทางปฏิบัติหากต้องมีการปรับแผนการ
ดําเนินงาน (3.1-3-4) 
 4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 
ผู้อํานวยการสํานักฯ ได้มอบหมายและให้อํานาจแก่หัวหน้าฝ่ายในการพิจารณาผลงานก่อนนําเสนอผู้อํานวยการสํานักฯ  
รวมท้ังกํากับติดตามการดําเนินงานภายในฝ่าย และจัดทํารายงานความก้าวหน้าของฝ่ายเสนอต่อผู้อํานวยการสํานักฯ 
และเพ่ือนร่วมงานในสํานักฯ เป็นประจําทุกเดือนในคราวการประชุมบุคลากรสํานักฯ (3.1-3-1) นอกจากน้ี ยังมีการ
บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ที่มอบหมายให้บุคลากรได้หมุนเวียนกันเป็นประธานคณะทํางานเพ่ือ
ฝึกการเป็นผู้นําที่จะวางแผนและติดตามงาน ได้แก่ คณะทํางานจัดทําคู่มือประกันคุณภาพ คณะทํางานจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง และคณะทํางานสอบทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงานการประกันคุณภาพ (3.1-4-1) 
 5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ ผู้อํานวยการสํานักฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองภายในสํานักฯ 
ต้ังแต่เป็นผู้ให้คําปรึกษากับบุคลากรในกรณีที่เกิดปัญหาในการทํางาน พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจอย่างสมํ่าเสมอ (3.1-5-1) เพ่ือให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ และทักษะ
ให้สามารถทํางานได้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด นอกจากน้ี ผู้อํานวยการและบุคลากรได้ร่วมกันกําหนดประเด็นความรู้
สําหรับจัดกิจกรรม KM ภายในสํานักฯ เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (3.1-5-2) รวมทั้งมีการจัดทํา
คู่มือปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเพ่ือให้บุคลากรสามารถเรียนรู้การทํางาน และสามารถทํางานทดแทนกันได้ (3.1-5-3)  
 6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้อํานวยการสํานักฯ ถือหลักการบริหารงานหน่วยงานที่บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นสําคัญมีการบริหารงานที่เป็นลําดับช้ัน
ตามโครงสร้างการบริหารของสํานักฯ มีการประชุมบุคลากรเป็นประจําทุกเดือน (3.1-3-1)เพ่ือให้ทุกคนได้รับทราบการ
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ดําเนินงานและมีส่วนร่วมในการพิจารณาในเร่ืองต่างๆ และร่วมติดตามการดําเนินงานของสํานักฯ ให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ กํ าหนดไว้ โดยใ ห้ เ กิดประสิท ธิภาพและประสิท ธิผลเป็นหลัก  ซึ่ งการดําเ นินงานบรรลุ ไ ด้ตาม 
แผนงานฯ และยังสามารถบริหารการเงินได้อย่างคุ้มค่าโดยมีการบริหารการเงินที่ได้จัดสรรอย่างประหยัดมีเงินเหลือคืน
ให้กับมหาวิทยาลัย (3.1-6-1) ทั้งน้ี ผู้อํานวยการได้บริหารงานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตามกฎระเบียบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และรับผิดชอบในผลการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพโดยผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็น
ประจําทุกปี (3.1-6-2) และนําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินฯ มาพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (3.1-6-3) นอกจากน้ี 
การพัฒนาปรับปรุงในการดําเนินงานได้นําข้อเสนอแนะจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในทุก
โครงการ/กิจกรรม (3.1-6-4) มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการดําเนินงานด้วย 
 7.  คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ผู้อํานวยการได้รายงานผลการดําเนินงานของสํานักฯ ในรอบ 12 
เดือน (19 มีนาคม 2553-18 มีนาคม 2554) ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
ครั้งที่ 5/2554 (3.1-7-1) ก่อนส่งให้กองแผนงานเพ่ือรวบรวมผลงานของอธิการบดี รวมทั้งได้สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2553-มีนาคม 2554) รอบปีงบประมาณ 2554 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือดําเนินการปรับปรุงในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 (3.1-7-2)  และมีการ
ประเมินผลการบริหารงานของสํานักฯ ในรอบปีการศึกษา 2553 โดยคณะกรรมการประจําสํานักฯ ทั้งชุดเดิม (ได้รับการ
แต่งต้ังเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552) และชุดใหม่ (ได้รับการแต่งต้ังเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554) ซึ่งการประเมินผลการ
บริหารงาน และผู้อํานวยการสํานักฯ โดยมีผลการประเมินที่ 4.48 (3.1-7-3) 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 7 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 ระเบียบว่าด้วยการบริหารสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 
3.1-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2552 และวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2554 
3.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 3/2553 วันที ่22 กันยายน 2554  
3.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 4/2553 วันที ่3 พฤศจิกายน 2552 
3.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ประจําปีการศึกษา 2553 รวม 9 ฉบับ 
3.1-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ วาระพิเศษ วันที่ 18 สงิหาคม 2553 
3.1-1-7 ตารางสรุปการเข้าร่วมประชุมกรรมการประจําสํานักฯ 
3.1-1-8 แบบสํารวจวันว่างของกรรมการประจําสํานักฯ 
3.1-1-9 รายงานผลแบบประเมินตนเองคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2553 

3.1-2-1 แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
3.1-2-2 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 9/2553 วันที่ 6 กันยายน 2553 
3.1-2-3 แผนกลยุทธ์สํานักประกันคุณภาพ 
3.1-2-4 แผนงานสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
3.1-2-5 แผนปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย รวม 4 ฉบับ 
3.1-2-6 โครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์สํานักประกันคุณภาพ 
3.1-3-1 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน 12 

ฉบับ 
3.1-3-2 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 10/2553 วันที่ 11 ตุลาคม 2553 

และคร้ังที่ 4/2554 วันที่ 7 เมษายน 2554 
3.1-3-3 รายงานผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย ประจําปีการศึกษา 2553 รวม 4 ฉบับ 
3.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ ครั้งที่ 2/2554 วันที ่8 กุมภาพันธ์ 2554 

และคร้ังที่ 4/2554 วันที่ 19 เมษายน 2554 
3.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ สํานักประกันคุณภาพ 
3.1-5-1 สรุปผลการเข้าอบรม/สัมมนา ของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2553 
3.1-5-2 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 
3.1-5-3 คู่มือปฏิบัติงาน สํานักประกันคุณภาพ 
3.1-6-1 รายงานการเงินประจําปีงบประมาณ 2551-2553 
3.1-6-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 2552 
3.1-6-3 แผนและผลการพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาการประเมินคุณภาพภายในประจําปี

การศึกษา 2552 (สปค 02) 
3.1-6-4 ผลการประเมนิความพึงพอใจการเข้าร่วมโครงการของสํานักประกันคุณภาพ 
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4

กุมภาพันธ์ 2554 
3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 7 

เมษายน 2554 
3.1-7-3 แบบประเมินการบริหารงานและผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น

ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพ่ือ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่
กําหนด 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน ผู้อํานวยการ และบุคลากรสํานักประกันคุณภาพได้ร่วมกันกําหนดประเด็นความรู้สําหรับจัดกิจกรรม KM 
ภายในสํานักประกันคุณภาพจากการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพคร้ังที่ 2/2554 (3.2-1-1) โดยมีเกณฑ์การ
กําหนดประเด็นความรู้เป็น 2 แนวทาง คือ 1) จากประเด็นความรู้เดิมในปีที่ผ่านมาที่ยังคงมีความเข้าใจไม่ชัดเจน และ 
2) จากประเด็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสํานักฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยในปีการศึกษา 2553 มีการ
วางแผนจัดกิจกรรม KM จํานวน 4 เรื่อง ซึ่งเป็นประเด็นความรู้เดิมในปีที่ผ่านมาที่ยังคงมีความเข้าใจไม่ชัดเจน จํานวน 
1 เรื่อง คือ การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาปรับปรุงของสํานักประกันคุณภาพ การพัฒนาปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน (3.2-1-2) และประเด็นความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสํานักฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง จํานวน 3 
เรื่อง คือ การจัดทําแบบเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา สานัก สถาบัน  
(3.2-1-3) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop (3.2-1-4) และการใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel 2007 กับการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน (3.2-1-5) ซึ่งประเด็นความรู้ทั้ง 4 เรื่องน้ี เป็นความรู้จําเป็นที่
บุคลากรสํานักฯ จะใช้ในการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุตามกลยุทธ์ของสํานักฯ กล่าวคือ เป้าหมายของการจัด KM จะ
เน้นให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะความสามารถในการวางแผน และการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรม KM ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ และบุคลากร
สํานักฯ รวม 15 คน ให้เข้าร่วมกิจกรรม KM เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามประเด็นความรู้ทั้ง 4 
เรื่องที่กําหนดไว้ในข้อ 1 สําหรับการกําหนดผู้รับผิดชอบดําเนินกิจกรรม KM ในแต่ละเรื่องจะพิจารณาจากบุคลากรใน
แต่ละฝ่ายที่มีภารกิจโดยตรงในเรื่องที่จัดการความรู้ ดังน้ี 1) การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาปรับปรุงของสํานัก
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ประกันคุณภาพ และการพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงาน รับผิดชอบโดยฝ่ายบริหารและธุรการ (3.2-1-2)  
2) การจัดทําแบบเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา สานัก สถาบัน รับผิดชอบ
โดยฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน (3.2-1-3) 3) การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop รับผิดชอบโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ (3.2-1-4) และ 4) การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
2007 กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน รับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม (3.2-1-5) 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด  
มีการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองภายในสํานักฯ โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับภารกิจอย่างสมํ่าเสมอ และเมื่อได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานแล้วกําหนดให้มี
การนําความรู้ที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันในการประชุมบุคลากรสํานักฯ (3.2-3-1) รวมท้ังเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สํานักประกัน
คุณภาพ (3.2-3-2) สําหรับรูปแบบของการจัดกิจกรรม KM ของสํานักฯ จะใช้วิธีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 2 
ลักษณะ ดังน้ี 
 3.1)  มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญจากภายนอกมาให้ความรู้ ได้แก่ กิจกรรม KM เรื่อง การจัดทําแผน
ที่ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาปรับปรุงของสํานักประกันคุณภาพ และการพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงาน มีการเชิญ ดร.
วราภรณ์   เทพสัมฤทธ์ิพร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดทําแผน เป็นผู้นําในการจัดการความรู้โดยฝ่ายบริหารและธุรการ
รับหน้าที่จัดกิจกรรมน้ีต่อเน่ืองทั้งหมด 3 ครั้ง เพ่ือให้บุคลากรสํานักฯ ได้เข้าใจถึงกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ์  
ไปจนถึงได้แผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ของสํานักฯ  

3.2)  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ และความชํานาญของบุคลากรสํานักฯ ได้แก่  
  - กิจกรรม KM เรื่อง การจัดทําแบบเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับ
คณะวิชา สานัก สถาบัน ได้กําหนดให้แต่ละฝ่ายออกแบบตารางแบบเก็บข้อมูลดิบตามตัวบ่งช้ีคุณภาพภายใน และ
ภายนอก ฝ่ายละ 9-10 ตัวบ่งช้ี แล้วนําตารางที่ออกแบบมานําเสนอเพ่ือช่วยกันเติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ และมีรูปแบบ
การเก็บข้อมูลที่สอดคล้องกัน ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในได้ช่วยปรับปรุงแบบเก็บข้อมูลดิบใน
ภาพรวมให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันก่อนเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้
สําหรับรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี 2554 
  - กิจกรรม KM เรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ได้กําหนดให้ฝ่าย
วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศซึ่งมีความชํานาญในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ในการออกแบบป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ และปกรายงานผลการประเมินโครงการต่างๆ มาอธิบายวิธีการใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop ต้ังแต่เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม การจัดการกับไฟล์ภาพ เลเยอร์ การจัดการรูปภาพและตัวอักษร  
การปรับแต่งสื่อสิ่งพิมพ์ให้สวยงาม และการบันทึกไฟล์งาน 
  - กิจกรรม KM เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงาน เป็นกิจกรรมท่ีสํานักฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรเกือบทุกคนได้ไปฝึกอบรมจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 และกําหนดให้มีการนําความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดสู่บุคลากรท่ียังไม่ได้อบรม โดยฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมเป็นผู้ดําเนินรายการ และเปิดประเด็นให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนวิธีการใช้โปรแกรม  

4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) การรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่จัด KM ทั้ง 4 เรื่องอย่างเป็นระบบ ได้กําหนดให้ผู้รับผิดชอบการจัด
กิจกรรม KM แต่ละฝ่ายเป็นผู้รวบรวมความรู้และจัดทําเป็นเอกสารสําหรับให้บุคลากรสํานักฯ ไว้ศึกษาเพ่ิมเติม และใช้
ประกอบการปฏิบัติงาน (3.2-4-1 – 3.2-4-4) 
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5.  มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2553 ได้ถูกนํามาใช้
ปฏิบัติงานจริงในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักฯ ได้แก่ การนําแนวคิดเก่ียวกับการออกแบบตารางแบบเก็บข้อมูล
ดิบ และความรู้เก่ียวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 ที่ได้จากการจัดการความรู้มาใช้ในการปรับปรุงตาราง
แบบเก็บข้อมูลดิบสําหรับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก (3.5-5-1) รวมถึงการออกแบบตารางรายงานผลการประเมิน
สําหรับใช้ตัดสินผลการดําเนินงานของหน่วยงานตามเกณฑ์ประเมินฯ และเทียบค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินฯ  
(3.2-5-2) นอกจากน้ีได้นําความรู้จากการ KM เรื่องการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop มาใช้ในการออกแบบปก
รายงานผลการประเมินโครงการและปกรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษาของแต่ละฝ่าย และใช้ความรู้ เรื่อง
การใช้โปรแกรม Microsoft office 2007 จากการจัดความรู้ในรอบปีงบประมาณที่แล้วและความรู้ Microsoft excel 
2007 มาใช้ในงานประจําวันโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทุกเคร่ืองได้ปรับเปลี่ยนเป็น Microsoft excel 2007 
ทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 2 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 
3.2-1-2 โครงการจัดการความรู้ สํานักประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์และ

แผนพัฒนาปรบัปรุงของสํานักประกันคุณภาพ และการพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
3.2-1-3 โครงการจัดการความรู้ สํานักประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดทําแบบเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีและ

เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาหรับคณะวิชา สานัก สถาบัน 
3.2-1-4 โครงการจัดการความรู้ สํานักประกันคุณภาพ เรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม 

Adobe Photoshop 
3.2-1-5 โครงการจัดการความรู้ สํานักประกันคุณภาพ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 

เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
3.2-3-1 รายงานประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 3 มนีาคม 2554 
3.2-3-2 เว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพ  
3.2-4-1 เอกสารความรู้ เรื่อง การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาปรับปรุงของสํานักประกัน

คุณภาพ และการพัฒนาปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
3.2-4-2 เอกสารความรู้ เรื่อง การจัดทําแบบเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

สาหรับคณะวิชา สานัก สถาบัน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-4-3 เอกสารความรู้ เรื่อง การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 
3.2-4-4 เอกสารความรู้ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2007 
3.2-5-1 ตารางแบบเก็บข้อมูลดิบสําหรับคณะวิชา สถาบัน และสาํนัก ประจําปี 2554 
3.2-5-2 ตาราง common data set สําหรับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก ประจําปี 2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่

รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะทํางาน 
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท

ของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปน้ี 
 

- ความเ ส่ียงด้านทรัพยากร  (การเ งิน  งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานที่) 

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารงานการให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ข้อ 2 

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ

แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน  5  ข้อ  ดังน้ี 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะทํางาน สํานักประกันคุณภาพ  ได้ตระหนักถึงความสําคัญของ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน  ผลการประกันคุณภาพการศึกษา คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
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มหาวิทยาลัย ในมิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร  ซึ่งมีตัวบ่งช้ีการบริหารความเสี่ยง  จึงได้ออกคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ  โดยให้มีการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หน่วยงาน และประสานงานการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งสํานักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 7/2552  สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552 โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 7 คน  มีผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ เป็นประธานคณะทํางาน  หัวหน้า
ฝ่ายทุกฝ่ายและบุคลากรสํานักฯ เป็นคณะทํางาน (3.3-1-1) กําหนดให้มีหน้าที่ในการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
ภายในสํานักประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และวิธีดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ควบคุม ดูแล 
ติดตามความก้าวหน้า เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนการการบริหารความเสี่ยง รวบรวมและรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย  
 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ ได้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ตามนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยดําเนินงานบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน
ด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านนโยบาย/กลยุทธ์/แผน/โครงการ  ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน/การบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงด้านนโยบายการกํากับดูแลมหาวิทยาลัยที่ดีที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด  และความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
ของแผนงาน  และดําเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง เป็นไปตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ง
องค์กร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (3.3-2-1)  ซึ่งได้บูรณาการการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน
ไว้ด้วยกัน  
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   
สํานักประกันคุณภาพ ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงที่เก่ียวข้องตามนโยบาย  ที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งพบปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่ต้องจัดการ จํานวน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการ
ประเมินคุณภาพภายใน  และโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ (3.3-3-1)   
 4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน โดยในปีการศึกษา 
2553   สํานักประกันคุณภาพ ได้มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามภารกิจหลักของสํานักฯ   โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ  ได้ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกันตามแบบฟอร์ม R-ERM 
F2 จํานวน 2 โครงการ ได้แก่  โครงการประเมินคุณภาพภายใน  และโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประกันคุณภาพ 
และรายงานผลให้มหาวิทยาลัยฯ ทราบ  (3.3-4-1)  
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หัวหน้าฝ่ายฯ ผู้รับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ภายในสํานัก
ประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการตามแผนฯ และติดตามความคืบหน้าเป็นระยะ เพ่ือให้การดําเนินการตามแผนฯ ได้
สัมฤทธ์ิผล และรายงานผลส่งผู้อํานวยการสํานักฯ เพ่ือรวบรวมและจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับสํานัก
ต่อไป   ตามแบบฟอร์ม KU-ERM F1-3 ซึ่งประกอบด้วย แบบ KU-ERM F1  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักประกันคุณภาพ (3.3-5-1) แบบ KU-ERM F2 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ (3.3-5-2) และแบบ KU-ERM 
F3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน (3.3-5-3)  และรายงานส่งมหาวิทยาลัยฯ ทราบ (3.3-5-4)  และมี
การรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการประจําสํานักที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ  (3.3-5-5) 
 6.  เป็นเกณฑ์ซ่ึงกําหนดใหม่ในรอบปี 2554 จึงยังไม่สามารถดําเนินการได้ทัน   
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 5 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มก. ที่ 7/2552  เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ

สํานักประกันคุณภาพ สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2552  (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คําสั่งสํานัก
ประกันคุณภาพ ที่ 4/2554 ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2554) 

3.3-2-1  คู่มือการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.3-3-1 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 

3.3-4-1 และ  
3.3-5-2 

แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม  R-ERM F2 

3.3-5-1 KU-ERM F1  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ 
3.3-5-3 KU-ERM F3 แบบติดตามผลการบริหารความเสี่ยงในงวดก่อน  
3.3-5-4 รายงานผลส่งมหาวิทยาลัยฯ 
3.3-5-5 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2554 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระบบพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
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ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพมีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีการวิเคราะห์

อัตรากําลัง (3.4-1-1) สถิติการเข้าออกของบุคลากร (3.4-1-2) แผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักประกันคุณภาพ  
(3.4-1-3) เพ่ือวางแผนในการจัดหาอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) นําเสนอขออัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรอัตรากําลังให้สํานักประกันคุณภาพ 1 อัตรา คือ ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (3.4-1-4)     

2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด ในปีการศึกษา 2553 ได้มีการสรรหา
บุคลากรในตําแหน่งว่าง (3.4-2-1) และดําเนินการสอบคัดเลือกบุคลากรเพ่ือทดแทนบุคลากรที่ลาออกอย่างโปร่งใส ใน
ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา รวมท้ังมีการวิเคราะห์ภาระงาน และ
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถตรงกับภารกิจ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ในโอกาสต่างๆ (3.4-2-2) รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (3.4-2-3) 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยฝ่ายบริหารและธุรการได้ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์สํานักงานประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ฯลฯ  (3.4-3-1) 
เพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจต่างๆ  และดําเนินการจัดหาต้นไม้มาประดับตามจุดต่างๆ  ภายใน
สํานักฯ เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี (3.4-3-2) มีการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้บุคลากรภายใน
สํานัก รวมทั้งมีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพกาย ใจ ที่พร้อมในการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข (3.4-3-3) ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมรับรางวัลบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วย
วิชาการ ประจําปี พ.ศ. 2553 ได้แก่ นางมุกดา เกตุแก้ว (3.4-3-4) 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง 
ในปีการศึกษา 2553 มีการติดตามบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาว่ามีการนําความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน จาก
การสรุปผลการไปพัฒนาและฝึกอบรมโครงการต่างๆ เพ่ือนํามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการความรู้ของ
สํานักประกันคุณภาพ ทั้งเร่ือง การอบรม Excel ขั้นสูง ซึ่งได้มีการถ่ายทอด นําไปประยุกต์ใช้ในการจัดทําแบบเก็บ
ข้อมูลดิบ Common data set  และการอบรม Adobe Photoshop  รวมทั้งมีการติดตามความรู้ และทักษะการเขียน
หนังสือราชการมาใช้ในการปฏิบัติงาน (3.4-4-1) 

5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ โดยฝ่ายบริหารและ
ธุรการได้ดําเนินการแจกเอกสารรณรงค์ เผยแพร่ เพ่ือเป็นการรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3.4-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.4 N/A 5 ข้อ N/A 4 คะแนน 6 ข้อ N/A 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 หรอื 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรอื 6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3.4-1-1 บันทึกเสนอขออัตรากําลัง 
3.4-1-2 สถิติการเข้า – ออก ของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพในรอบปีการศึกษา 2553 
3.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากรของสํานักประกันคุณภาพ 
3.4-1-4 ผลการพิจารณาแผนอัตรากําลัง 4 ปี (พ.ศ. 2552 – 2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3.4-2-1 ประกาศรับสมคัรงานพนักงานเงินรายได้จํานวน 2 อัตรา 
3.4-2-2 สรุปการเข้ารว่มประชุม อบรม สมัมนา ของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพในรอบปี 

การศึกษา 2553 
3.4-2-3 โครงการสัมมาทิฐิ ประจําปี 2553 เรื่อง การจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนของสํานัก

ประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2553 
3.4-3-1 รายงานการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ 
3.4-3-2 รายงานผลการดําเนินงานวันพัฒนาและปลกูต้นไม้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553
3.4-3-3 - สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- โครงการส่งเสริมการรักษาสุขภาพที่ดีของสํานักประกันคุณภาพ 
3.4-3-4 ประกาศนียบัตรบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการประจําปี พ.ศ. 2553 
3.4-4-1 การอบรม Excel ขั้นสูง แบบเก็บข้อมูลดิบ Common data set  และการอบรม Adobe 

Photoshop  รวมทั้งมีการติดตามความรู้ และทักษะการเขียนหนังสือราชการมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3.4-5-1 เอกสารรณรงค์ เผยแพร ่เพ่ือเป็นการรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและฐานะของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ร้อยละของบคุลากรท่ีได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 100  

ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักประกันคุณภาพ มีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับบุคลากร  ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ  โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้ไปศึกษาดูงาน ฝึกอบรม สัมมนา และประชุมตามความ
จําเป็น และสอดคล้องกับการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานแต่ละด้าน 
และสร้างโอกาสในการเรียนรู้เพ่ือเป็นประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1.  จํานวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศกึษาต่อ           14  คน 
2.  จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ      14  คน 
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ดังน้ัน  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ 
 
= 
 
=                                   
 

      =  100 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
คะแนนที่ได้  =    

 
                 =      

 
                      =  5.00  คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.5 15 ร้อยละ
100 

14 ร้อยละ 
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
100 

บรรลุ 
15 14 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3.5-1 ตารางสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ดูงานของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ 
3.5-2 จํานวนบุคลากรและอัตรากําลังของสํานักประกันคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 
X 100 

จํานวนบุคลากรทั้งหมด(รวมลาศึกษาต่อ) 

14 
X 100 

14 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ 
X  5 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
100 

X  5 
80 
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การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบ 
ที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า ผลการ
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

 

 ตารางที่ 2.5  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 

ผลการดําเนินงาน (รอบปีงบประมาณ) เป้าหมาย 
(ปีงบประมาณ) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผล
ประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2553 2554 2552 2553

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
  

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
  

สํานัก / = บรรลุ 

ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     5.00 5.00 2 

4.1 ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 / 

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการ
ให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 

ร้อยละ 32.00 100.00 26.00 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 / 

32.00 26.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่าง

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม

การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

องค์ประกอบท่ี 4  
การเงินและงบประมาณ 
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ผลการดําเนนิงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 7 ข้อ ดังน้ี 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  สํานักประกันคุณภาพ มีการจัดทํา

แผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ และจัดทําแผนคําของบประมาณ
แผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ให้สอดคล้องกับภารกิจของสํานักฯ ทั้ง 4 ด้าน และให้เพียงพอสําหรับการ
บริหารงานภายในสํานักฯ (4.1-1-1) 

  2.  มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สํานักประกันคุณภาพ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน โดยได้มีการขอ
งบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ รวมถึงการวางแผนการจัดกิจกรรมด้านการประกัน
คุณภาพ แผนการจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการวางแผนการ
จัดโครงการ โดยเรียกเก็บค่าลงทะเบียนในบางโครงการ เช่น โครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง จึงมี
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือลดรายจ่ายของสํานักประกันคุณภาพด้วย (4.1-2-1) และ (4.1-2-2) 

3.  มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร สํานักประกันคุณภาพ มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ โดยมีการจัด
โครงการสัมมาทิฐิร่วมกันระหว่างกรรมการประจําสํานักฯ และบุคลากร เพ่ือวิเคราะห์แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของสํานักฯ  รวมท้ังวิเคราะห์งบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจของสํานักฯ ด้วย  
(4.1-3-1) และ (4.1-3-2) 

  4.  มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง  ฝ่ายบริหารและธุรการ มีการรายงานผลการใช้เงินเป็นประจําทุกเดือนให้ผู้บริหารและบุคลากรสํานักฯ 
ในการประชุมบุคลากรสํานักฯ ทราบ (4.1-4-1) และมีการมอบหมายให้รายงานผลการใช้เงินเข้าที่ประชุมบุคลากรสํานัก
ประกันคุณภาพ พร้อมทั้งรายงานผลการใช้เงินรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือให้ทราบถึงสถานะ
ของการใ ช้ เ งินในปัจจุ บันและอนาคต  พร้อมทั้ ง ติดตามผลการใ ช้ เ งินใ ห้ เ ป็นไปตามเป้าหมายท่ี กําหนด 
(4.1-4-2) และ (4.1-4-3) 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง สํานักประกันคุณภาพ มีการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายเงิน และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของหน่วยงาน เพ่ือใช้ในการปรับแผนการใช้เงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยสํานักฯ มีการ
จัดโครงการเย่ียมบ้านคุณภาพขึ้น โดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือเป็นการลดรายจ่ายในการจัดกิจกรรมดังกล่าว มิให้กระทบ
กับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งบประมาณในปีน้ัน (4.1-5-1) 

  6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการติดตามตรวจสอบการใช้เงินของสํานักประกัน
คุณภาพ โดยกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน และมีการตรวจสอบภายในจากสํานักงานตรวจสอบภายใน  
รวมท้ังมหาวิทยาลัยฯ มีการติดตามการใช้เงินของทุกหน่วยงาน โดยให้รายงานเงินคงเหลือเป็นประจําทุกสัปดาห์ และ
ให้แจ้งยอดเงินคงเหลือจากเงินรายได้ของหน่วยงานทุกเดือน เพ่ือสรุปเสนอมหาวิทยาลัยรับทราบ (4.1-6-1) (4.1-6-2) 
และ (4.1-6-3) 

  7.  ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ สํานักประกันคุณภาพ มีการรายงานผลการดําเนินงานการใช้เงิน ให้
ผู้บริหารสํานักฯ เป็นประจําทุกเดือน โดยผ่านที่ประชุมบุคลากรสํานักฯ ทําให้บุคลากรมีส่วนร่วมรับทราบผลการใช้เงิน
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ให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคุณภาพ เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานและผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดําเนินการใช้เงินให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ เพ่ือดําเนินการของบประมาณในรอบปีต่อไป (4.1-7-1, 4.1-4-2 และ 4.1-
4-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 
4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี  
4.1-2-1 เอกสารคําของบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
4.1-2-2 การจัดโครงการเย่ียมบ้านคุณภาพ ประจําปี 2553 
4.1-3-1 แผนปฏิบัติการของสํานักประกันคุณภาพ 
4.1-3-2 โครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทําแผนงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
4.1-4-1 รายงานการเงินและสรุปค่าใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
4.1-4-2 ผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือน 
4.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 4/2554 และครั้งที่

5/2554 
4.1-5-1 บันทึกการปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
4.1-6-1 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
4.1-6-2 รายงานแจ้งยอดเงินคงเหลือ ประจําสิ้นงวดเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 
4.1-6-3 แผนการตรวจสอบความครบถ้วนของเงินรายได้ และการบริหารงานพัสดุของหน่วยงาน 
4.1-7-1 รายงานการประชุมของสํานักประกันคุณภาพ พ.ศ.2554 

 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทนุต่อหน่วย 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ 100  
ผลการดําเนนิงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) สํานักประกันคุณภาพมีนโยบายให้ทุกฝ่าย
วิเคราะห์ต้นทุนในการดําเนินงาน เพ่ือประเมินความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ดําเนินงานไปในรอบปี และเสนอผู้บริหารเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไปให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยการวิเคราะห์ต้นทุนน้ันได้แสดงให้เห็น
ถึงต้นทุนทางตรงในรูปของเงินสดที่เกิดขึ้นจริงจากการจัดกิจกรรมน้ันๆ และต้นทุนทางอ้อมที่เป็นค่าใช้จ่ายแฝงที่แสดง
ในรูปของมูลค่าที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรแบบได้เปล่า 

1. จํานวนกิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 26  กิจกรรม 
2. จํานวนกิจกรรมการให้บริการท้ังหมด 26  กิจกรรม 

            ดังน้ัน ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คิดเป็น ร้อยละ 100 
   

= 
26 

x 100 
26 

 

คะแนนที่ได้ = 
100

x 5 = 5 คะแนน 
100

 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 

ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 32 ร้อยละ
100 

26 ร้อยละ
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 100 บรรลุ 
32 26 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4.2-1 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งช้ีที่ 4.2 
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สํานักประกันคุณภาพ มีผลการประเมินในภาพรวมของ
องค์ประกอบที่ 5 ครบตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด 1 ตัวบ่งช้ี  พบว่า ผล
การประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดี
มาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

 
 

 

ตารางที ่ 2.6  ผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 

ตัวบ่งช้ี 

หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา) 

เป้าหมาย (ปี
การศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมิน
ตาม

เป้าหมาย 2552 2553 2553 2554 2552 2553
สํานัก สํานัก สํานัก 

ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ ตัวตั้ง ผลลพัธ ์ / = บรรล ุ

ตัวหาร   ตัวหาร   x = ไม่บรรลุ
5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ข้อ N/A 9 7 8 0.00 4.00 / 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ

ของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 
  3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
  4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน ครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ

หน่วยงาน 
 

องค์ประกอบท่ี 5  
ระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพ 
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 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 9 ข้อ ดังน้ี 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อยและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด สํานักประกันคุณภาพ ได้มีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งช้ีบังคับ 13 ตัวบ่งช้ี ตามคู่มือตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก สถาบัน ปี 2554 (5.1-1-1) ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีการประกัน
คุณภาพในระดับฝ่าย โดยมีตัวบ่งช้ีที่ใช้ประเมินระดับฝ่าย 2 ตัวบ่งช้ี ที่เก่ียวกับผลการดําเนินงานตามแผน 1 ตัวบ่งช้ี 
และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับฝ่าย ฝ่ายละ 1 ตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของผลการดําเนินงานตามแผน 
และวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามภารกิจที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละฝ่าย โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักประกันคุณภาพ (5.1-1-2)  และที่ประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ 
(5.1-1-3)  ได้เห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประกันคุณภาพภายในระดับฝ่าย โดยให้แต่ละฝ่ายจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปีการศึกษา 2553 นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน โดยสํานักประกันคุณภาพมีคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ที่
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย โดยกําหนดให้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือปรึกษาและ
วางแผนงาน (5.1-2-1) โดยบุคลากรทุกคนของสํานักประกันคุณภาพเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินงานตามนโยบาย
ดังกล่าว นอกจากน้ีมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ของสํานักประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รอง
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ เป็นที่ปรึกษา และผู้อํานวยการสํานักประกัน
คุณภาพ ทําหน้าที่เป็นประธาน และบุคลากรสํานักประกันคุณภาพทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการและมีการ
ดําเนินงานอย่างชัดเจน เพ่ือทําหน้าที่ในการกําหนดนโยบายการบริหารคุณภาพ และกํากับดูแลติดตามผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง (5.1-2-2) รวมทั้งแต่งต้ังคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักประกัน
คุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ และสอบทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงาน
การประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ (5.1-2-3) ซึ่งได้กําหนดแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน ของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปี พ.ศ. 2554 เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนด (5.1-2-4) 

3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน สํานักประกันคุณภาพ ได้กําหนดตัวบ่งช้ีที่
สอดคล้องกับภารกิจหลักของสํานักฯ  ซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินงานแต่ละฝ่าย ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
สํานักประกันคุณภาพ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปี 2554 ครั้งที่ 2/2554 
(5.1-3-1) ซึ่งมีตัวบ่งช้ีกลาง 1 ตัวบ่งช้ี เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน คือ ร้อยละของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด ซึ่งเกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 100 และตัว
บ่งช้ีอัตลักษณ์ระดับฝ่ายอีกฝ่ายละ 1 ตัวบ่งช้ี จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 1) มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอก
หน่วยงานร่วมกัน ดําเนินการโดยฝ่ายบริหารและธุรการ 2) ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสร้าง
เสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ ดําเนินการโดยฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 3) ระดับความสําเร็จของการ
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จัดการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน และ 4) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการที่มีต่องานสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ ดําเนินการโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ (5.1-3-2) 
ซึ่งทั้งหมดสามารถตอบกระบวนการดําเนินงาน และสอดคล้องกับภารกิจของสํานักประกันคุณภาพโดยตรง 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพ
ไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
สํ า นักประ กันคุณภาพ  ซึ่ ง เ ป็นผู้ รั บผิดชอบหลักในการขับ เคลื่ อนการ ดํา เ นินงานประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเป็นผู้กําหนดแนวทางในการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
ภายในของหน่วยงานทุกระดับในมหาวิทยาลัย สํานักประกันคุณภาพจึงมีการดําเนินงานตามกรอบแนวทางท่ีกําหนด 
โดยมีการควบคุมคุณภาพ ติดตามการดําเนินงานในทุกภารกิจ ให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานในการประชุมบุคลากร
ประจําสํานักประกันคุณภาพ เป็นประจําทุกเดือน และรายไตรมาส (5.1-4-1) ซึ่งแต่ละฝ่ายได้รวบรวมผลการดําเนินงาน
จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงาน เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย (5.1-4-2) และรวบรวมจัดทํา
เป็นรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักประกันคุณภาพ (5.1-4-3) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานัก
ประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเป็นประจําทุกปี (5.1-4-4) รวมทั้งได้ดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง (5.1-4-5) เพ่ือนํามาทบทวนการพัฒนา
คุณภาพทั้งในระดับสํานัก และมหาวิทยาลัยให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
ไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ  
ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 (5.1-4-6) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ สํานักประกันคุณภาพ มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายใน มา
จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และผลการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) (5.1-4-5) อย่างต่อเน่ืองทุกปี  
รวมท้ังมีการติดตามผลการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามแผนการดําเนินงาน และ
เป้าหมายตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด โดยให้แต่ละฝ่ายรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน และรายงานปัญหาอุปสรรค
จากการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือน ในการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ (5.1-5-1) ส่งผลให้ผลการ
ดําเนินงานของสํานักฯ ตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี บรรลุเป้าหมายที่กําหนด จํานวน 6 ตัวบ่งช้ี  
คิดเป็นร้อยละ 100  (5.1-5-2)  

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน ครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักประกันคุณภาพ ได้แบ่งระบบข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ด้านสารสนเทศ ได้มีการจัดทําเว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (5.1-6-1) ที่ง่ายต่อการสืบค้น และประชาสัมพันธ์งานด้านประกันคุณภาพ อีกทั้งยังเป็นคลังรวบรวมข้อมูลการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เช่น รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานต่างๆ ฐานข้อมูล     
ผู้ประเมินหน่วยงานภายใน มก. รวมถึงเป็นแหล่งรวมเว็บลิงค์ ไปยังหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ 
เช่น สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เป็นต้น ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่สนับสนุนการประกันคุณภาพในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายข่าวราย
เดือน (5.1-6-2) หรือจดหมายเวียน เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงความเคลื่อนไหว และข้อมูลข่าวสารต่างๆ เก่ียวกับการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสํานักประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพภายในและภายนอก นอกจากน้ี   สํานักฯ ยังได้
จัดทํา e-SAR ของสํานักฯ ที่มีการรวบรวมเอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายในรอบปีไว้บนเว็บไซต์ด้วย  
(5.1-6-3) ซึ่งรูปแบบการได้มาของข้อมูล สํานักประกันคุณภาพจะสรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญที่ได้เรียนรู้
ทั้งหมด จากโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการ เช่น โครงการจัดการความรู้ (KM) (5.1-6-4) โครงการต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน
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จากมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานต่างๆ (5.1-6-5) โดยมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ ซึ่งโครงการ
กิจกรรมส่วนใหญ่สามารถสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ดีในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนที่ 3 การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่ เ ก่ียวข้องกับการดําเนินงาน โดยข้อมูลสารสนเทศท้ัง 3 ส่วน ที่สํานักประกันคุณภาพดําเนินการ  
เป็นระบบในการรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสํานักประกันคุณภาพ ทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ นอกจากน้ีสํานักประกันคุณภาพ ได้มีการจัดทําระบบสารสนเทศ Intranet  เพ่ือเช่ือมโยงข้อมูลดําเนินงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน สํานักประกันคุณภาพ มีการส่งเสริมให้บุคลากรจากหน่วยงานทั้งในระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน
ระดับสถาบัน และสํานัก ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือนําข้อมูลผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเน่ือง (5.1-7-1) รวมท้ังมีการแต่งต้ังเป็น
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา และสําหรับสํานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับกระบวนการดําเนินงานภายในของหน่วยงานทุกระดับ 
และตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย (5.1-7-2) 

8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมรว่มกัน สํานักประกันคุณภาพ มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก โดยเป็นหน่วยงานกลางในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพที่สอดรับกับนโยบายและการพัฒนาพันธกิจในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัด
โครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (KM) ในด้านต่างๆ ซึ่งรูปแบบการจัดโครงการเป็นลักษณะการเย่ียมบ้าน
คุณภาพและการ จั ดกา รคว ามรู้ ด้ า นกา รประ กันคุณภาพ  ( 5 . 1 -6 -4 )  และ โคร งก า ร ร า ง วั ลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553 (5.1-8-1) เพ่ือเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สําหรับการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพจากภายนอก 
สํานักประกันคุณภาพ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ทําให้มีการจัดกิจกรรมลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เพ่ือเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ โดยแบ่งเป็น 
3 ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย ลงนามโดยอธิการบดี ระดับคณะวิชา ลงนามโดยคณบดี และระดับผู้นํานิสิต/
นักศึกษา ลงนามโดยประธานสภาผู้แทนนิสิต และนายกองค์การบริหารองค์การนิสิต (5.1-8-2) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ สํานักประกันคุณภาพ มีการพัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานทุกระดับนําไปใช้ในการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงาน และ
สามารถนําข้อมูลไปเช่ือมโยงกับการประเมินคุณภาพภายใน (สกอ.) และภายนอก (สมศ.) (5.1-9-1) มีการจัดทําวิจัย
สถาบัน เรื่อง การศึกษาคุณภาพบัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูล
สําหรับการพัฒนานิสิต ซึ่งได้เผยแพร่ในจดหมายข่าวฉบับพิเศษของสํานักประกันคุณภาพ (5.1-9-2) และแจ้งให้
คณะกรรมการกิจการนิสิตทราบเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ ซึ่งได้นําไปใช้เป็นเอกสารประกอบโครงการสัมมนากิจการนิสิต 
เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการตามนโยบายกิจการนิสิต (5.1-9-3) เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A 9 ข้อ N/A 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก สถาบัน ปี 2554 
5.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปี 

2554 ครั้งที่ 1/2554 วันที ่20 มกราคม 2554 และคร้ังที ่2/2554 วันที่ 18 มีนาคม 2554 
5.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 17 

มีนาคม 2554 
5.1-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 
5.1-2-2 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1/2554 เรือ่ง แต่งต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ของสํานักประกันคุณภาพ 
5.1-2-3 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2/2554 เรือ่ง แต่งต้ังคณะทํางาน

ในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ 
5.1-2-4 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปี พ.ศ. 2554 
5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพประจําปี 

2554 ครั้งที่ 2/2553 วาระที ่3.3 กําหนดตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์การประเมินระดับสํานักฯ 
5.1-3-2 คู่มือการประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ 
5.1-4-1 รายงานการประชุมบุคลากรประจําสํานักประกันคุณภาพ วาระรายงานความก้าวหน้าของ 

ทุกฝ่าย 
5.1-4-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานฝ่ายต่างๆ ของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2552 
5.1-4-3 รายงานการประเมินตนเอง SAR สํานักประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2552 
5.1-4-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักประกันคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2552 
5.1-4-5 แผนการพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552  

(สปค.01) และผลการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค. 02) 
5.1-4-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 4 

มกราคม 2554 
5.1-5-1 แฟ้มรายงานความก้าวหน้าของแต่ละฝ่าย 
5.1-5-2 การประเมินกลยุทธ์ตามแผนงานสํานักประกันคุณภาพ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
5.1-6-1 เว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพ  
5.1-6-2 จดหมายข่าวรายเดือน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-6-3 จดหมายเวียน 
5.1-6-4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ (KM) 
5.1-6-5 สรุปผลการดําเนินงานโครงการศึกษาดูงาน 
5.1-7-1 รายสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในแต่ละโครงการกิจกรรม 
5.1-7-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

สําหรับคณะวิชา และสําหรบัสํานัก สถาบนั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
5.1-8-1 โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 ประจําปี 2553 
5.1-8-2 โครงการกิจกรรมการประกันคุณภาพและพิธีลงนามความร่วมมือการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
5.1-9-1 แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 
5.1-9-2 จดหมายข่าวฉบับพิเศษ ประจําเดือนมกราคม 2554 หน้า 14 
5.1-9-3 เอกสารประกอบโครงการสัมมนากิจการนิสิต เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติงานตามนโยบาย

กิจการนิสิต 
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สํานักประกันคุณภาพ มีผลการประเมินในภาพรวมของ
องค์ประกอบที่ 6 ครบตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด 1 ตัวบ่งช้ี  พบว่า  
ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน อยู่ในระดับ
ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

 

 
ตารางที ่2.7  ผลการประเมินองคป์ระกอบท่ี 6 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน 
 

ตัวบ่งช้ี 

หน่วย 

ผลการดาํเนินงาน (รอบปีการศึกษา) เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย  

2552 2553 2553 2554 2552 2553 
ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

  
 ตัวตั้ง ผลลพัธ ์

  
สํานัก / = บรรล ุ

ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน      4.00 5.00 1 
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ 4 5 4 5 4.00 5.00 / 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรับปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 
 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพ่ือทําให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือทําให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 
ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

 5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพ่ือให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 

 

 
 
 

องค์ประกอบท่ี 6  
การพัฒนาและปรับปรุง 

ระบบดําเนินงาน 
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ผลการดําเนนิงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังน้ี 
1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงาน
หรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  สํานักประกันคุณภาพได้กําหนดให้แต่ละฝ่ายมีการวิเคราะห์และรวบรวม
ปัญหาการดําเนินงาน เพ่ือพิจารณาทบทวนกระบวนการตามภารกิจหลักของฝ่าย และนํามาพิจารณาร่วมกันในการ
ประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ (6.1-1-1) เพ่ือให้กระบวนการหลักที่กําหนดสามารถดําเนินงานอย่าง              
มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้กําหนดให้ทบทวนกระบวนการหลักในการดําเนินงานของแต่ละฝ่าย ได้แก่ กระบวนงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน กระบวนการพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน กระบวนการดําเนินโครงการอบรม/สัมมนา กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ 
อย่างครบถ้วนตามผังกระบวนการ (6.1-1-2, 6.1-1-3, 6.1-1-4, 6.1-1-5 และ 6.1-1-6)  

2.  มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้รับบริการ สํานักประกันคุณภาพมีการประชุมพิจารณาร่วมกันในการจัดทําข้อกําหนดที่สําคัญของ
กระบวนการดําเนินงาน โดยกําหนดให้นําข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ได้แก่  

 - กระบวนการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ได้มีการปรับแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายในประจําปี  (6.1-2-1) ซึ่งเป็นข้อกําหนดที่สําคัญในการกํากับติดตามการดําเนินงานให้
บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน เป็นไปตามแผนงานการประเมินคุณภาพ
ภายในประจําปี ที่สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของผู้รับบริการ (6.1-2-2) 

-   กระบวนการพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ได้มีประชุมทบทวน
กระบวนการหลัก และตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย ในปีการศึกษา 2552 และให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน (6.1-2-3)  

 - กระบวนการดําเนินโครงการอบรม สัมมนา พิจารณาแล้วว่ายังเป็นกระบวนการที่เหมาะสมจึงใช้
ดําเนินการต่อไป แต่มีการปรับปรุงวิธีการติดต่อกับผู้เข้าอบรมเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วม 
และสามารถมาเข้าร่วมตามกําหนดการได้อย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งแต่เดิมใช้การโทรศัพท์ติดต่อเป็นรายบุคคล ทําให้
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเวลาในการดําเนินงาน จึงปรับเป็นการส่ง SMS และส่ง e-mail ถึงผู้เข้าอบรมทุกคนแทน   
พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลลงทะเบียนออนไลน์โดยการเติมข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ที่เคยรับบริการของฝ่ายฯ 
ไว้ด้วย เพ่ือสะดวกต่อการประสานงาน (6.1-2-3)  

 - กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการวางแผน และ
ดําเนินการทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญและวิธีการต่างๆ ตามข้อกําหนดในคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีการวางแผน และดําเนินการทบทวน
ข้อกําหนดที่สําคัญและวิธีการต่างๆ ตามข้อกําหนดในคู่มือการประกันคุณภาพภายนอกรอบสาม ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 
2554 (6.1-2-4 และ 6.1-2-5)    

-   กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ มีการวางแผนและดําเนินการ
ขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงานหรือจัดทําเว็บไซต์ โดยนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามที่เก่ียวข้อง
และการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานในกระบวนการหลักต่างๆ ที่ผ่านมา นํามาทบทวนข้อกําหนดในการดําเนินงาน 
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เพ่ือให้การปฏิบัติงานในกระบวนการหลักที่สําคัญ เป็นไปตามความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ  
(6.1-2-6)    

3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ  จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน สํานักประกันคุณภาพกําหนดให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน เพ่ือจัดทํามาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนอย่าง
ชัดเจน โดยมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน   
เรื่องระยะเวลาการดําเนินงานให้มีความชัดเจนย่ิงขึ้น (6.1-3-1)  กระบวนการฝึกอบรม กระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และกระบวนการพัฒนาและปรุงปรุง
เว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ มีการจัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ดําเนินงานได้เป็นแนวทางเดียวกัน (6.1-3-2) 

 4.  มีการทบทวนและหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 
ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น สํานักประกัน
คุณภาพได้กําหนดให้ฝ่ายที่รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ เช่น กระบวนการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา และหน่วยงานสนับสนุน ได้มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตามแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายในประจําปี ในเล่มคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสําหรับคณะวิชา 
สําหรับสํานัก สถาบัน ปี 2554 โดยจากเดิมให้คณะ และหน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองพร้อมรายงานผลการ
ประเมินฯ ให้สํานักประกันคุณภาพภายในวันที่ 20 กรกฎาคม โดยยกเว้นหน่วยงานท่ีได้รับการประเมินหลังวันที่ 20 
กรกฎาคม สํานักฯได้มีการปรับระยะเวลาเป็นภายในเวลา 14 วันทําการหลังจากได้รับผลการประเมินเรียบร้อยแล้ว 
เพ่ือลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนและง่ายต่อการปฏิบัติงาน และลดระยะเวลาที่สํานักประกันคุณภาพ สรุปผลการ
ประเมินในภาพรวม นําเสนอที่ประชุมคณบดี/สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงฯ จาก
เดิมใช้เวลา 30 วัน ลดระยะเวลาลงเหลือภายใน 20 วันทําการ (6.1-4-1) 

 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานตามคู่มือ
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินสําหรับปี
การศึกษา 2553 ขึ้นใหม่ โดยมีการทบทวนการดําเนินงานในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพภายใน และการรับ
ประเมินคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือลดระยะเวลาดําเนินงาน และลดข้อผิดพลาดในข้ันตอนต่างๆ ได้แก่ ขั้นก่อน
การตรวจประเมิน ขั้นเตรียมการตรวจประเมิน ขั้นตอนการตรวจเย่ียม และขั้นตอนการประเมินผล พร้อมทั้งจัดทํา
แผนการปฏิบัติงาน หรือปฏิทินการดําเนินงาน ประจําปีการศึกษา 2553 เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ (6.1-4.2) 

 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงามตามคู่มือการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. 2554 ซึ่งมีการปรับปรุงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การพิจารณา สําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจําปีงบประมาณ 2554 โดยมีการวางแผนและกําหนดแผนการดําเนินงานในการ
จัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ การจัดประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม เพ่ือสร้างความเข้าใจและนําเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดี รวมทั้งเพ่ือลดข้อผิดพลาดในการ
รายงานการประเมินตนเอง ทั้งในระดับคณะวิชา และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามข้อกําหนดของสมศ. (6.1-4.2) 

 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ มีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงาน
ตามขั้นตอนหลักในการปฏิบัติงานหรือจัดทําเว็บไซต์ ได้แก่ การศึกษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสํานัก
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ประกันคุณภาพ การศึกษารูปแบบการจัดวางหน้าเว็บไซต์ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล การออกแบบรูปแบบ
เว็บไซต์ การทําเว็บไซต์ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดยในแต่ละกระบวนการ ได้กําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบผู้เก่ียวข้อง และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือควบคุมการดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด และ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่ายและสะดวกขึ้น (6.1-4.3) 

5 .  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป มีการสรุปรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามกระบวนการหลัก เข้าวาระการประชุมบุคลากรสํานัก
ประกันคุณภาพ เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน และการปรับปรุงกระบวนการเสนอต่อผู้อํานวยการสํานัก และบุคลากร
สํานักประกันคุณภาพ เพ่ือพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป (6.1-5-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
6.1-1-1 รายงานการประชุมบุคลากรสาํนักประกันคุณภาพ ครั้งที่ 5/2554 
6.1-1-2 กระบวนงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และหน่วยงานสนับสนุน 
6.1-1-3 กระบวนการจัดโครงการฝึกอบรม 
6.1-1-4 กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
6.1-1-5 กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
6.1-1-6 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ 
6.1-2-1 แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําปี   
6.1-2-2 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน

ประจําปี 2553 
6.1-2-3 คู่มือปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 
6.1-2-4 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2552 
6.1-2-5 แบบสอบถามความคิดเห็นต่อกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

ประจําปีการศึกษา 2552 
6.1-2-6 แบบประเมินความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพ 
6.1-3-1 คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
6.1-3-2 คู่มือการปฏิบัติงาน ประจําปีการศึกษา 2553 

เรื่อง กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
เรื่อง กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
เรื่อง กระบวนการพัฒนาและปรุงปรุงเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ 

6.1-4-1 กระบวนการประเมินคุณภาพภายในตามคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน 
6.1-4-2 แผนการปฏิบัติงานตามกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และกระบวนการพัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ 

6.1-4-3 กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ มีการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนงานตามข้ันตอนหลักในการปฏิบัติงานหรือจัดทําเว็บไซต์ 

6.1-5-1 รายงานความก้าวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
รายงานความก้าวหน้าฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม 
รายงานความก้าวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 

2.3  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เลือก 

  สํานักประกันคุณภาพ ได้ดําเนินงานตามภารกิจหลักที่กําหนดไว้ โดยเลือกเป็นตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของสํานักฯ  
ที่จะสะท้อนการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักประกันคุณภาพ เพ่ิมเติมตามตัวบ่งช้ีบังคับที่กําหนด โดยตัวบ่งช้ีเลือก 
จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.61 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังน้ี 

ตารางที ่2.8  ผลการประเมินตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์ของสาํนกัประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 

ผลการดําเนินงาน (รอบปี
การศึกษา) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

  
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
สํานัก / = บรรลุ 

ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้เลือก จํานวน 5 ตัวบ่งชี้       4.61 4 
1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมาย

ตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ี
กําหนด 

ร้อยละ 90.63 88.57 90.00 N/A 3.00 4.29 x 

2 มีการใช้ทรัพยากรภายในและ
ภายนอกหน่วยงานร่วมกัน 

ข้อ N/A 5 5 N/A N/A 5.00 / 

3 ระดับความสําเร็จของการจัดการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

ข้อ N/A 5 5 N/A N/A 5.00 / 

4 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการท่ีมีต่องานสารสนเทศ
ด้านประกันคุณภาพ 

คะแนน N/A 3.74 4 N/A N/A 3.74 / 
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย 

ผลการดําเนินงาน (รอบปี
การศึกษา) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ผลประเมิน
เป้าหมาย 

2552 2553 2553 2554 2552 2553
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

  
 ตัวต้ัง ผลลัพธ์

  
สํานัก / = บรรลุ 

ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

5 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมสร้างเสริม
ความรู้ ความเข้าใจด้านประกัน
คุณภาพ 

ข้อ N/A 5 4 N/A N/A 5.00 / 

 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 1  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

เป้าหมาย    ร้อยละ 90.00 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักประกันคุณภาพ  ได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลรายงานแผนและผลการดําเนินงาน  ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) โดยมีการกําหนดตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานในภาพรวม จํานวน 36  
ตัวบ่งช้ี ซึ่งมีผลการบรรลุเป้าหมาย จํานวน 31 ตัวบ่งช้ี และไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี รายละเอียดดังน้ี 
 

ฝ่าย จํานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด
จํานวนตัวบ่งชี้ ผลการ 

ดําเนนิงาน 
(ร้อยละ) 

คะแนน บรรลุ
เป้าหมาย 

ไม่บรรลุ
เป้าหมาย 

บริหารและธุรการ 7 5 2 71.43 3.57 
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน 

14 13 1 92.86 4.64 

วิเคราะห์ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

5 5 - 100.00 5.00 

พัฒนาและฝึกอบรม 10 9 1 90.00 4.50 
รวม 35 31 4 88.57 4.29 

 

- ตัวบ่งช้ีของแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ทั้งหมด จํานวน  35  ตัวบ่งช้ี 
- ตัวบ่งช้ีของแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 31  

ตัวบ่งช้ี 
- ตัวบ่งช้ีของแผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย จํานวน 4  

ตัวบ่งช้ี 
- ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด คิดเป็นร้อยละ 88.57 

เกณฑ์การประเมิน  

  ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 100  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
อัตลักษณ์ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1  88.89 N/A 4.44 90.00 ไม่บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
1-1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานฝ่ายบริหารและธุรการ 
1-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
1-3 รายงานสรุปผลการดําเนินงานฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
1-4 รายงานสรุปผลการดําเนินงานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 2  มีการใช้ทรัพยากรภายในและภายนอกหน่วยงานร่วมกัน 

เป้าหมาย    5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
 2. มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรของหน่วยงาน 
 3. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับฝ่าย/กอง/ศูนย์/สถานีในหน่วยงาน 
 4. มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
 5. มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
อัตลักษณท์ี ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ
 

ผลการดําเนนิงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานทั้ง 5 ข้อ ดังน้ี 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงาน  สํานักประกันคุณภาพ 

มีการแต่งต้ังคณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายใน
หน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน (2-1)  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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  2.  มีผลการวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงาน สํานักประกันคุณภาพ มีการ
สรุปวิเคราะห์ผลการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือนําผลมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโครงการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ้น (2-2) 

3.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันในหน่วยงาน สํานักประกันคุณภาพ มีการกําหนดแผนการใช้ทรัพยากร
ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งต้ังเป้าหมายและตัวช้ีวัด เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด และเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย (2-3)   
  4.  มีแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย  สํานักประกันคุณภาพ มีการกําหนด
แผนการใช้ทรัพยากรภายนอกหน่วยงานการใช้ห้องประชุม และการใช้ยานพาหนะของกองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ นอกจากน้ีสํานักประกันคุณภาพ ได้ให้ความอนุเคราะห์กับหน่วยงานอ่ืนในการใช้เครื่อง LCD ห้องประชุมใหญ่ 
และห้องประชุมเล็ก เป็นต้น พร้อมทั้งต้ังเป้าหมายและตัวช้ีวัด เพ่ือให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย (2-3) 

5.  มีผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน สํานักประกันคุณภาพ 
มีผลการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การใช้ทรัพยากรให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัยต่อไป (2-4) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2-1 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ ที่ 2/2553 เรือ่งแต่งต้ังคณะกรรมการการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

และคําสั่งสํานักประกันคุณภาพ ที่ 3/2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 

2-2 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

2-3 แผนเพ่ิมประสทิธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2-4 ผลการเพ่ิมประสิทธิภาพประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 3    ระดับความสําเร็จของการจัดการประเมินคุณภาพภายใน 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีแผนการดําเนินงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบ 
 2. มีการจัดทําข้อมูล เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายใน 
 3. มีการดําเนินงานตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
 4. มีการติดตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน 
 5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปีต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 
 สํ า นั กประ กันคุณภาพ  มี ภ า ร กิ จหลั ก ใ นกา รประ เมิ น คุณภาพภาย ในขอ งห น่ วย ง านภาย ใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งในเรื่องการวางแผนกําหนดการ การช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน การรวบรวมรายงานผลการประเมินฯ เพ่ือสังเคราะห์เทียบเคียง และการติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม



68 
 

ข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้กระบวนการประเมินคุณภาพภายในเป็นไปอย่าง               
มีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยมีฝ่ายตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในภารกิจน้ี ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2553 ได้ดําเนินการตามระดับความสําเร็จของการจัดการประเมิน
คุณภาพภายใน ซึ่งมีผลการดําเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ข้อ รายละเอียดดังน้ี 

1. มีแผนการดําเนินงาน และกําหนดผู้รับผิดชอบ สํานักประกันคุณภาพ มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
แนวทาง และกําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือนําเสนอผู้บริหารอนุมัติเห็นชอบ และส่งให้หน่วยงานทุกระดับ
ทุกวิทยาเขต รับทราบ (3-1-1) เพ่ือเตรียมแผนการรับการประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับแผนการดําเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยที่กําหนด ตามเอกสารคู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินฯ สําหรับคณะวิชา สําหรับสํานัก สําหรับสถาบัน 
(3-1-2) ทั้งน้ี ในทุกโครงการกิจกรรมจะมีการกําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

2. มีการจัดทําข้อมูล เอกสารประกอบการประเมินคุณภาพภายใน  สํานักประกันคุณภาพ มีการจัดทําตาราง
แบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบฟอร์มต่างๆ เพ่ือส่งให้ทุกหน่วยงาน         
ทุกวิทยาเขตใช้เป็นแนวทางในการสรุปผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และ
ช่วยให้การประเมินคุณภาพภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (3-2-1)   

3. มีการดําเนินงานตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน โดยเริ่มดําเนินการด้วยการกําหนดแนวทางและ
กําหนดการประเมินคุณภาพภายในประจําปี (3-1-1) การช้ีแจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมีการประชุม
ช้ีแจงแนวทาง และกําหนดการการประเมินคุณภายใน พร้อมกับการช้ีแจงคู่มือตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 ที่ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมดําเนินการ จํานวนทั้งสิ้น 4 
ครั้ง ได้แก่ วิทยาเขตบางเขน วันที่ 23 ธันวาคม 2553 วิทยาเขตศรีราชา วันที่ 11 ม.ค. 2554 วิทยาเขตกําแพงแสน 
วันที่ 13 ม.ค. 2554 และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วันที่ 28 ม.ค. 2554 โดยรองอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพเป็นวิทยากรหลัก (3-3-1) การเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินฯ จากหน่วยงาน (3-3-2) การดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงาน ฯ เพ่ือสรุปเทียบเคียงผล
การประเมินคุณภาพภายใน (3-3-3) การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) จากการประเมินคุณภาพภายใน  
(3-3-4) 

4. มีการติดตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการติดตามกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
อย่างต่อเน่ือง และรายงานความก้าวหน้าให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานในที่ประชุมบุคลากรสํานักประกัน
คุณภาพรับทราบเป็นประจําทุกเดือน (3-4-1)  

5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในรอบปีต่อไป โดยมีการนําข้อเสนอแนะผลการ
ประเมินจากแบบสอบถามข้อมูลป้อนกลับจากหน่วยงานท่ีรับการประเมินฯ และคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปี 
2553 เพ่ือนํามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินคุณภาพภายในรอบปีต่อไป (3-5-1) เช่น ข้อเสนอแนะด้านการ
ประสานงานของฝ่ายเลขานุการฯ มีโครงการอบรมเลขานุการผู้ประเมินฯ เพ่ือทําความเข้าใจกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมินฯ บทบาทหน้าที่ของเลขานุการฯ แบบฟอร์มที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน มีการส่งแนวทางและ
กําหนดการประเมินฯ ให้หน่วยงานรับทราบล่วงหน้า 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
อัตลักษณ์ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
3-1-1 หนังสือส่งกําหนดการ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
3-1-2 คู่มือตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับคณะวิชา สําหรับสถาบัน และสาํหรับ

สํานัก 
3-2-1 แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐาน  แบบเก็บข้อมูลดิบ เอกสารประกอบการประเมินฯ 
3-3-1 โครงการประชุมช้ีแจงคู่มือตัวบ่งช้ี และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2553 
3-3-2 ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินฯ 
3-3-3 สรุปเทียบเคียงผลการประเมนิคุณภาพภายใน 
3-3-4 การติดตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) 
3-4-1 รายงานความก้าวหน้า ฝ่ายตรวจสอบฯ  
3-5-1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในจากคณะกรรมการประเมินฯ และหน่วยงานที่รับการประเมินฯ  
ประจําปี 2553 

 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 4    ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ 

เป้าหมาย  3.51   คะแนนข้ึนไป 

ผลการดําเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพ ได้มีการให้บริการงานสารสนเทศด้านประกันคุณภาพให้กับ
บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ได้แก่ จดหมายข่าว  เว็บไซต์  การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรม (แผ่นพับ/โปสเตอร์ แผ่นประชาสัมพันธ์)  โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อ
งานสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ จํานวน 3 กิจกรรมดังน้ี 

 จดหมายข่าว     มีค่าเฉล่ีย 3.76 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  407 คน 
 เว็บไซต์     มีค่าเฉล่ีย 3.71 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  407 คน 
 การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม มีค่าเฉล่ีย 4.27 จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม  15  คน 

          ดังน้ันระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานสารสนเทศด้านประกันคุณภาพมีระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉล่ีย เท่ากับ   

 

 

(3.76 X 407) + (3.71 X 407) + (4.27 X 15) = 3,104.34 = 3.74  คะแนน 
407 + 407 +15 829 
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เกณฑ์การประเมิน  คํานวณค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4 N/A 3.74 N/A 3.74 4.00 บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร รายชื่อเอกสาร 
4-1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มก. เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

เว็บไซต์ www.qa.ku.ac.th 
4-2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร มก. เรื่อง ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

จดหมายข่าว 
4-3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรม (แผ่นพับ 

แผ่นโปสเตอร์ และป้ายประชาสัมพันธ์) 

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่ 5  ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านประกัน
คุณภาพ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
 2. มีผลการบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดในโครงการ/กิจกรรมที่กําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 3. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมอย่างทั่วถึง โดยมีหน่วยงานระดับคณะวิชา สํานัก สถาบัน หรือหน่วยงาน

เทียบเท่าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 4. ผลการประเมนิในภาพรวมของทุกโครงการ/กิจกรรมอยู่ในระดับดี (มีค่าเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51) 
 5. ผลการประเมนิความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมทุกโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดับ

ดี (มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51) 

ผลการดําเนนิงาน  
1. การจัดโครงการ/กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพในปีการศึกษา 2553     

จะเป็นกิจกรรมท่ีอยู่ในแผนงานของสํานักประกันคุณภาพท่ีคาบเก่ียวระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2554 โดยมี
กระบวนการดําเนินการตามวงจร PDCA ดังน้ี 

Plan & Act การกําหนดหัวข้อโครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการในแต่ละปีจะพิจารณาจาก 3 ส่วนหลัก 
คือ 1) หัวข้อที่เป็นภารกิจหลักที่ต้องดําเนินการ 2) หัวข้อที่เป็นความต้องการของผู้รับบริการ และ 3) หัวข้อที่
ดําเนินการตามการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ซึ่งทั้งสามส่วนน้ีจะใช้ข้อมูลผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2552 ที่ได้
จากการประเมินแผนปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2552 และข้อมูลจากข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมาเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
การจัดโครงการ/กิจกรรมให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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Do เป็นการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้ให้ครบทุกกิจกรรม ซึ่งในปีการศึกษา 2553 มี
การจัดกิจกรรมที่เพ่ิมเติมจากแผน 1 รุ่น คือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 2 รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมตามความต้องการของผู้รับบริการที่
ไม่มีประสบการณ์เป็นเลขานุการคณะกรรมการประเมินฯ มาก่อน แต่มีความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นทีมเลขานุการฯ 

Check ทุกกิจกรรม/โครงการที่ดําเนินการจะมีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี
ความสําเร็จที่กําหนดไว้ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม นอกจากน้ียังมีการสรุปข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ร่วมโครงการ/
กิจกรรม รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่พบ เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในคร้ังต่อไปด้วย 

2. ในปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการประกันคุณภาพ จํานวน 13 กิจกรรม และกําหนดตัวบ่งช้ีความสําเร็จของการดําเนินงาน และค่าเป้าหมายไว้ทุก
โครงการ/กิจกรรม รวม 22 ตัวบ่งช้ี ซึ่งจากผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม พบว่า สามารถบรรลุเป้าหมาย 18  
ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 81.82 

3. ในแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการจะระบุกลุ่มเป้าหมายไว้ชัดเจน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตาม
วัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน แต่มุ่งเน้นให้ภาพรวมของการดําเนินโครงการ/กิจกรรมในรอบปีการศึกษา 2553
ครอบคลุมทั่วถึงทุกคณะวิชา สํานัก สถาบัน หรือหน่วยงานเทียบเท่าภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อนับรวม
หน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่สํานักฯ ดําเนินการตลอดปีแล้ว พบว่า ทุกหน่วยงานใน มก. จํานวน 
53 หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่ฝ่ายฯ ดําเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมภาพรวมทั้งหมด 13 กิจกรรม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับดีทุกกิจกรรม โดยมี
ค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.51-4.40  

5. การจัดโครงการ/กิจกรรมทุกครั้งจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้รับประโยชน์จากการอบรม/สัมมนาเป็นสําคัญ 
ซึ่งจากการดําเนินงานที่ผ่านมาจะประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจากแบบสอบถามในหัวข้อ
ประโยชน์ที่ได้รับ โดยผลการประเมิน พบว่า ผู้เข้าร่วมในทุกโครงการ/กิจกรรมแสดงความคิดเห็นภายหลังจากการเข้า
ร่วมว่าได้รับประโยชน์อยู่ในระดับดี มีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 3.61 - 4.39  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี ้
อัตลักษณ์ที ่

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 4 ข้อ บรรล ุ

 

 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5-1 รายงานผลการประเมินโครงการเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากรด้านแผนและพัฒนาคุณภาพ
องค์กร ระยะที่ 1 เรื่อง การเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ โดยใช้ Balance Scorecard และการ
กําหนดดัชนีช้ีวัด (KPI) 

5-2 รายงานผลการประเมินโครงการสืบสานงานคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5-3 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง การบริหารคุณภาพโดยรวมและการสร้าง

คุณภาพในกระบวนการ (Total Quality Management and built-in Process) 
5-4 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลกัสูตร 1 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 รุ่นที่ 1-3 
5-5 รายงานผลการประเมินโครงการประชุมช้ีแจงตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคณุภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 จํานวน 4 วิทยาเขต 
5-6 รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 1 และ 2 
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บทท่ี 3   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
โดยมี ตัวบ่ง ช้ีทั้ งหมด  13 ตัว บ่ง ช้ี  แบ่งเ ป็น  3 ประเภท  ไ ด้แ ก่  ปัจจัย นํา เข้ า  กระบวนการ  และผลผลิต  
ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีเป็น 5 ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใดๆ 
หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียง
บรรลุเป้าหมาย หรือไม่บรรลุเป้าหมาย โดยการแปลความหมายของคะแนน เป็นดังน้ี 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50  การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักประกันคุณภาพ พบว่า  มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดของ มก. จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี 
โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.57 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่  3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ
ประเมิน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ  - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - 5.00 3.20 3.80 ดี 
องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 4.50 - 4.60 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.78 3.80 4.57  
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก  
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ประสิทธิผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบคุณภาพ ในปีการศึกษา 2553 ของสํานักประกันคุณภาพ  
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
  

 จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 1 จํานวน  
1 ตัวบ่งช้ี ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยเป็นตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ มีผลการประเมิน 
5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 
ดําเนินงานดังน้ี 

สํานักประกันคุณภาพ มีการกําหนดปณิธาน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และภารกิจของสํานักประกันคุณภาพ 
เพ่ือให้สอดรับกับ  ปรัชญา ปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รวมท้ังการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนงานของ
สํานักประกันคุณภาพมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และแผนชาติ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันและแนวทางพัฒนาตามผลการ
ประเมินจากปีที่ผ่านมา ซึ่งแผนกลยุทธ์และแผนงานของสํานักประกันคุณภาพได้ถ่ายทอดสู่ระดับฝ่ายในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการระดับฝ่ายที่สามารถดําเนินงานได้ครบทุกภารกิจ ซึ่งมีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนงานครบทุกภารกิจ สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีตัวบ่งช้ีตามภารกิจ รวมทั้งหมด 35 ตัว
บ่งช้ี สามารถดําเนินงานและบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีได้ 31 ตัวบ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 88.57 สําหรับตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายมีจํานวน 4 ตัว ซึ่งการดําเนินงานตามแผนมีการติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือนและมีการสรุปใน
รอบไตรมาส และในรอบ 6 เดือนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรครวมทั้งเสนอการปรับแผนตามความจําเป็น 

โดยสรุป สํานักประกันคุณภาพมีกระบวนการจัดทําแผนที่ครบถ้วนสอดคล้องตามตัวบ่งช้ีที่กําหนด อย่างไรก็
ตามในด้านความสําเร็จของการบรรลุเป้าหมายของการดําเนินงานตามแผนฯ ยังมีอุปสรรคบางประการท่ีไม่สามารถ
ควบคุมได้ ส่งผลให้มีการดําเนินงานในบางโครงการไม่บรรลุเป้าหมายซึ่งจะต้องแก้ไขต่อไป   

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก   
 

จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ี ในองค์ประกอบที่ 2 จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี 
มีคะแนนเฉล่ีย 3.80 อยู่ในระดับดี โดยผลการประเมิน ด้านกระบวนการจํานวน 1 ตัวบ่งช้ี มีผล 
การประเมิน 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก และผลการประเมินด้านผลผลิต จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี  
มีผลการประเมิน 3.20 คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักประกันคุณภาพ ดังน้ี 

สํานักประกันคุณภาพมีภารกิจหลัก 5 ประการ ซึ่งมีผลการดําเนินงานตามรายละเอียดในบทที่ 2 ส่วนที่ 2.1 
สําหรับการดําเนินงานตามภารกิจน้ัน จะให้ความสําคัญต่อกระบวนการของระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ โดยให้ผู้รับบริการให้ข้อมูลความต้องการในทุกกิจกรรมของทุกภารกิจจาก
แบบประเมินความพึงพอใจและแบบสอบถามในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับในการพัฒนาปรับปรุงและจัดทํา
แผนฯในรอบปีถัดไป มีการดําเนินตามกระบวนการ PDCA ส่งผลให้ผลการประเมินด้านกระบวนการ อยู่ระดับ 
ดีมาก 

สําหรับด้านผลผลิตมีผลการประเมินอยู่ระดับพอใช้ ที่ระดับคะแนน 3.20 เน่ืองจากสํานักประกันคุณภาพมี
ภารกิจส่วนใหญ่เป็นการขับเคลื่อนภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลักจะไม่มีกิจกรรมการบริการวิชาการสนองตอบความ
ต้องการของสังคมภายนอก ดังน้ันกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการให้ความรู้แก่สังคมภายนอกจึงเป็นการให้บริการแก่
หน่วยงานที่ประสงค์เข้ามาศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพเท่าน้ัน ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2553 มีเพียง 2 สถาบันที่ขอ



75 
 

เข้าศึกษาดูงาน คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยรามคําแหง ส่งผลให้ผลการประเมินใน ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  
ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจํานวนบุคลากร มีระดับคะแนน 2.38 เท่าน้ัน แต่การดําเนินกิจกรรม
ทุกกิจกรรมของสํานักฯ จะมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการตาม 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ค่าเฉล่ียของคะแนนอยู่ที่ 4.02 อยู่ระดับดี 

นอกจากน้ีสํานักประกันคุณภาพยังมีตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมที่สะท้อนผลการดําเนินงานตามภารกิจเป็นตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ์อีก 5 ตัวบ่งช้ี ซึ่งมีผลการประเมินตนเอง คะแนนเฉลี่ย 4.64 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก  
ดังรายละเอียดในส่วนที่ 2.3 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ  
  

 จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 3 จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี  
มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.60 อยู่ในระดับดีมาก ด้านปัจจัยนําเข้า 1 ตัวบ่งช้ีมีผลการประเมิน  
5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ด้านกระบวนการ จํานวน  4 ตัวบ่งช้ี มีผลการประเมิน 
4.50 คะแนน อยู่ในระดับดี  ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดําเนินงานดังน้ี  

เพ่ือให้การบริหารจัดการภายในสํานักฯ มีประสิทธิภาพ สํานักประกันคุณภาพให้ความสําคัญกับปัจจัยนําเข้า 
ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร อุปกรณ์ และงบประมาณการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  โดยใน 
ปีการศึกษา 2553 น้ี มีผลการประเมินด้านปัจจัยนําเข้าอยู่ระดับดีมากได้ 5.00 คะแนน โดยในด้านบุคลากรซึ่งถือว่าเป็น
หัวใจที่จะสร้างประสิทธิภาพของงาน สํานักประกันคุณภาพให้บุคลากรทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ และ
ทักษะในวิชาชีพ ทั้งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน และในด้านการอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงานได้จัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือสะดวกในการทํางานโดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ บุคลากรทุกคนใน
สํานักงานมีเครื่องคอมพิวเตอร์ประจํา และยังมีเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาเพ่ือใช้งานนอกสถานที่ นอกจากน้ีมีการจัดการ
ความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ทํางานของบุคลากรและผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 กิจกรรม  

ในด้านกระบวนการซึ่งมีผลการประเมินที่ระดับดี 4.50 คะแนนน้ัน สํานักประกันคุณภาพมีระบบบริหารจัดการ
ที่ดีแบบธรรมาภิบาล บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนงาน และมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการถ่ายทอดสู่ระดับ
ฝ่ายและบุคคล เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการ มีกลไกในการติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการดําเนินงาน โดยการ
ประชุมบุคลากรเป็นประจําทุกเดือนเพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานของทุกฝ่ายให้เป็นไปตามแผน รวมทั้ง
รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร เพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน สําหรับสิ้นปีการศึกษา 2553 น้ี คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ ยังได้มีการประเมินการบริหารงานของผู้บริหารสํานักประกันคุณภาพซึ่งมีผลการประเมินที่คะแนนเฉลี่ย 4.48 
จากคะแนนเต็ม 5.00 เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงในรอบปีต่อไปตามเกณฑ์ใหม่ของตัวบ่งช้ีที่ 3.1 และเพ่ือให้
บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น สํานักฯได้มีกระบวนการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรเพ่ือการ
เพ่ิมประสิทธิการในการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  นอกจากน้ีมีระบบควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง และระบบการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนา และธํารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพโดย
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถตรงกับภารกิจ โดยให้โอกาสในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และ
การศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมท้ังมีการปรับคุณวุฒิให้บุคลากรเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วให้มี
ความก้าวหน้า นอกจากน้ีได้สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการดีเด่นประจําปี 2553 ซึ่งผล
ก า ร ตั ด สิ นน า งมุ ก ด า   เ ก ตุ แ ก้ ว  ไ ด้ รั บ ก า รคั ด เ ลื อ ก  นอกจ าก น้ี มี นิ สิ ต ม า ขอฝึ ก ง านจํ า น วน  1 คน  
จาก ภาควิชารัฐศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์ ปี 3 จํานวน 200 ช่ัวโมง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากมีการปรับเกณฑ์การ
ประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง และตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร จึงยังไม่สามารถดําเนินงานได้
ทันในบางประเด็นในรอบปีการศึกษานี้ 
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องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ            

 จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 4 จํานวน 2  
ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก โดยเป็นตัวบ่งช้ี ด้านกระบวนการ 1  
ตัวบ่งช้ี และด้านผลผลิต 1 ตัวบ่งช้ี ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ 
ดําเนินงานดังน้ี 

สํานักประกันคุณภาพ มีกระบวนการดําเนินงานที่ดีเป็นไปตามระเบียบของ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบการใช้เงินให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ  
และมีนโยบายให้ทุกกิจกรรมมีการคํานวณต้นทุนต่อหน่วย และรายงานเป็นประจําอย่างต่อเน่ือง  รวมทั้งมีนโยบายการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2553 สํานักประกันคุณภาพได้ให้
ความอนุเคราะห์การใช้ห้องประชุมแก่หน่วยงานภายนอก ได้แก่ กองบริการการศึกษา และกองแผนงาน ในด้าน
งบประมาณน้ัน ส่วนใหญ่ได้มาจากงบประมาณเงินรายได้ส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ เพ่ือการดําเนินงานใน
ภารกิจด้านประกันคุณภาพซึ่งเป็นการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ส่วนงบประมาณแผ่นดินได้รับเฉพาะ
เงินเดือนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สําหรับงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับส่วนใหญ่ตํ่ากว่าที่ เสนอ 
ขอ รายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้แยกตามปีงบประมาณ 
 

ตารางที่ 3.2 ข้อมูลเปรียบเทียบการของบประมาณเงินรายได้แยกตามปีงบประมาณ 
 
 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
งบประมาณที่เสนอ 5,083,863.00 4,118,925.00 4,700,212.00 4,483,320.00
งบประมาณที่ได้รับ 3,475,657.00 3,166,186.00 3,708,262.00 3,538,970.00
สัดส่วนของงบประมาณที่ได้รับเทียบกับคําขอ 68.37% 76.87% 78.90% 78.94% 
จํานวนครั้งขอปรับงบ 2 1 2 2 

สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักประกันคุณภาพได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย จํานวน  
3,538,970.00 บาท และมีปรับแผนจากรายได้โครงการเย่ียมบ้านคุณภาพจํานวน 825,000 บาท รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 
4,363,970.00 บาท มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,988,340.64 บาทคงเหลือ 
375,629.36บาท คิดเป็นร้อยละ 8.61  

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
   

  จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 5 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  
ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ ได้ 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมากซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการดําเนินงานดังน้ี 

สํานักประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
อย่างต่อเน่ืองตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด และรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัยมาแล้ว 8 ครั้ง นับต้ังแต่เริ่มต้ังสํานักฯ เป็นต้นมา ในปีการศึกษา 2553 น้ี สํานักประกันคุณภาพได้
ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบประกันคุณภาพโดยพัฒนาตัวบ่งช้ีที่เป็นอัตลักษณ์ขึ้นจํานวน 5 ตัวบ่งช้ี เพ่ือสามารถ
ประเมินผลการดําเนินงานที่สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการประเมินในระดับ
มหาวิทยาลัย สําหรับปีการศึกษา 2553 น้ี การประกันคุณภาพของสํานักฯ มีการทบทวนและปรับกระบวนการประกัน
คุณภาพในระดับฝ่าย โดยทุกฝ่าย ดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนในรอบปีและรายงานผลการดําเนินการ 
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ปัญหาและอุปสรรค รวมท้ังมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีที่สํานักฯ กําหนด โดยรับการตรวจประเมินภายในสํานักฯ 
(Peer Review) เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 จากคณะกรรมการประจําสํานักฯ และทุกฝ่ายจะดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ และข้อมูลจากผลการดําเนินงานของทุกฝ่ายจะถูกรวบรวม
เพ่ือจัดทํารายงานการประเมนิตนเองของสํานักฯ ตาม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 5 ตัวบ่งช้ี โดย
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดรายงานการประเมินตนเองของสํานักฯ  

สําหรับรายงานผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงจํานวน 18 ข้อ สํานักประกัน
คุณภาพได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบ สปค.01 โดยมีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง จํานวน 18 กิจกรรม และ
มีรายงานผลการดําเนินงานตามแบบ สปค.02 ซึ่งได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว จํานวน 17 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 94.44 และ
เป็นกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 1 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 5.56  

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน             

จากการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในองค์ประกอบที่ 6 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี  
ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ มีผลการประเมิน 5.00 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแสดง 
ถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการดําเนินงานดังน้ี 

สํานักประกันคุณภาพ มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงานอย่างต่อเน่ืองโดย 
ในปีการศึกษา 2553 มีการกําหนดกระบวนการหลักที่สอดคล้องกับภารกิจโดยให้แต่ละฝ่ายมีการวิเคราะห์และรวบรวม
ปัญหาการดําเนินงาน เพ่ือพิจารณาทบทวนกระบวนการตามภารกิจหลักของแต่ละฝ่ายในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งน้ี   
โดยกําหนดให้นําข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน สําหรับการปรับปรุงขั้นตอน
การดําเนินงานจะดําเนินการจัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ ทั้งน้ี การดําเนินงานใน 
แต่ละขั้นตอนมีการกําหนดมาตรฐานระยะเวลาที่ชัดเจน นอกจากน้ีได้มีการพิจารณากระบวนการหลักเพ่ิมเติม ได้แก่ 
กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพ  

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานัก 

 การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักประกันคุณภาพ สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังน้ี 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
  จุดแข็ง 

1. การจัดทําแผนงานของสํานักฯ เป็นกระบวนการดําเนินงานแบบบุคลากรมีส่วนร่วม 
  จุดที่ควรพฒันา 

1. กิจกรรม/โครงการของแผนฯ มักมีการปรับเปลี่ยนไม่เป็นไปตามแผน 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการบริหารความเสี่ยงและติดตามสถานการณ์เพ่ือปรับแผนเป็นระยะ 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดกิจกรรมท่ีใหค้วามรู้ความเข้าใจเพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพของทุก
หน่วยงาน 

2. มีการสรุปและรายงานผลการประเมินผลกิจกรรมทุกโครงการอย่างเป็นระบบครบถ้วนและสามารถ
แบบอย่างที่ดีได้ 

3. มีการพัฒนาเว็บไซต์ของสํานักประกันคุณภาพให้มีข้อมูลทีเ่ช่ือมต่องานประกันคุณภาพเป็นอย่างดี 
จุดที่ควรพฒันา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดเก็บข้อมูลความรู้จากการอบรม และเอกสารต่างๆ ให้เป็นระบบโดยเก็บทั้งในรูปแบบ CD/DVD 
และ External Hard disk เพ่ือเป็นคลังความรู้ของสํานักประกันคุณภาพ  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. บุคลากรมีประสบการณ์มีศักยภาพสูงในการทํางาน มีความต้ังใจและรับผิดชอบในการทํางาน 
  จุดที่ควรพฒันา 

1. การดําเนินงานของฝ่ายต่างๆ ยังไม่เห็นความเช่ือมโยง 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรหาช่องทางการสร้างรายได้จากการจัดทําหลักสูตรอบรมเลขานุการฯ หรือหลักสตูรอ่ืนๆ ให้เป็น
หลักสูตรที่เปิดอบรมบุคคลภายนอก  

2. ควรขอพ้ืนที่บนเว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การให้ความรู้ของสํานักประกันคุณภาพ 
3. การดําเนินงานของฝ่ายต่างๆ ควรมีความเช่ือมโยงกัน 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  จุดแข็ง 

1. มีการใช้งบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
จุดที่ควรพฒันา 
1. การจัดส่งรายงานการเงินมีความล่าช้า 

  ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการบริหารจัดการการจัดทํารายงานการเงินให้สามารถรายงานได้ตามกําหนดเวลาที่กองคลังกําหนด 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  จุดแข็ง 

1. ทุกโครงการมีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบตามกระบวนการ PDCA 
  จุดที่ควรพฒันา 

1. การจัดส่งเอกสารรายงานผลการประเมินระดับฝ่ายให้กรรมการตรวจประเมินล่าช้า 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดส่งเอกสารรายงานผลการประเมินระดับฝ่ายให้กรรมการตรวจประเมินฯก่อนรับประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
  จุดแข็ง 
 - 
 จุดที่ควรพฒันา 
 - 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการทบทวนให้ครบทุกกระบวนการ เพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุง ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ฯลฯ 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

- ควรจัดหาบุคคลในระดับรองผู้อํานวยการ และเลขานุการสํานักประกันคุณภาพ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
เป็นไปด้วยดี 

3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 สํานักประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานย่อยต่างๆ มผีลการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังน้ี 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ภาพรวม 1. บุคลากรมี

ประสบการณ์มศัีกยภาพ
สูงในการทํางาน มีความ
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางาน 
 

1.ไม่พบ Work Flow 
ของฝ่ายในขอ้มลู
พื้นฐานของ SAR  
2.ส่ง SAR ของฝ่ายให้
กรรมการล่าช้า 
3.พื้นที่บนเว็บไซต์
สํานักประกันคุณภาพ 
มีน้อย 

1.ควรมีรายละเอียดของ Work Flow ของฝ่ายในข้อมูล
พื้นฐานของ SAR เพื่อให้รายละเอียดกับผู้อ่าน SAR ฝ่าย 
2.ควรส่ง SAR ให้กรรมการอ่านก่อนมาตรวจสอบ 
3.ควรขอพื้นที่บนเว็บไซต์สํานักประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่ม
พื้นที่การให้ความรู้ของสํานักประกันคุณภาพ 

ฝ่าย
บริหาร
และธุรการ 

1. บุคลากรสามารถ
ทํางานทดแทนกันได ้
2. บุคลากรมีความตั้งใจ
และรับผิดชอบในงาน
สามารถรองรับภารกิจ
หลักและการใหบ้ริการ
กับฝ่ายอื่นๆ 

1. บุคลากรยังขาด
ความรู้เกีย่วกับ
กฎระเบียบใหม่ๆ  
2. ด้านการเงินขาด
รายละเอียดของการ
เปล่ียนแปลง เพิ่ม/ลด
งบประมาณ เพือ่ทราบ
ที่มาที่ไปและขาดการ
เปรียบเทียบการใช้
จ่าย/รายรับ
งบประมาณของปีที่
ผ่านมากับปีปัจจุบัน 
(2553) 
3. มีจํานวนโครงการท่ี
ที่ไม่ได้ดําเนินโครงการ
เนื่องจากมีงานเฉพาะ
กิจมาก 

1. ควรมีการศึกษากฎระเบียบดา้นต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้มีความแม่นยําในการปฏิบัติและถ่ายทอดได ้
2. ควรพัฒนา จดัระบบฐานขอ้มูลด้านต่างๆ ให้เป็น
คลังข้อมูลของสํานักประกันคุณภาพ 
3. ควรระบุรายละเอียดด้านการเงินเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงและควรวิเคราะหก์ารใช้จ่ายด้านงบประมาณ
โดยเปรียบเทียบผลของปีที่ผ่านมากับปีที่ประเมิน 
4. ควรปรับลดโครงการ/กิจกรรมตามแผนลงเพ่ือ
เตรียมการในกรณีฝ่ายมงีานเฉพาะกิจเข้ามามาก หรอื
ปรับงานเฉพาะกิจเป็นโครงการในแผน 
5.ปรับปรงุการเขียน SAR ให้ชดัเจนขึ้น 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลยั 
ควรจัดหาบุคคลในระดับรองผอ.และเลขานุการสํานักฯ
เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยดี  
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
4. ปรับปรงุการเขียน 
SAR ใน  ตัวบ่งช้ีที่ 2 

ฝ่าย
ตรวจสอบ
และ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายใน 

1. มีโครงการในความ
รับผิดชอบจํานวนมาก
และสามารถดําเนินการ
ได้รวดเร็วเป็นส่วนใหญ ่
2. บุคลากรมี
ประสบการณ์มศัีกยภาพ
สูงในการทํางาน มีความ
ตั้งใจและรับผิดชอบใน
การทํางาน 

 

1. ควรพิจารณาระบบ
การส่ือสารเพื่อให้ทุก
หน่วยงานได้รับทราบ
ข้อมูลที่มีประโยชน์มาก
ยิ่งขึ้น 
2. ยงัไม่เห็นความ
เชื่อมโยง ขาดการ
ทํางานกับฝ่ายอืน่ๆ พอ
เห็นบ้างกับฝ่ายพัฒนา
และฝึกอบรม และฝ่าย
วิเคราะห์ขอ้มูลและ
สารสนเทศ 

1. ควรมีการจัดทําปฏิทินงานของฝ่ายเพือ่ใหเ้หน็กิจกรรม
ในภาพรวมของฝ่าย 
2. ควรมีการวิเคราะห์ขั้นตอนการดําเนินงาน โดยเฉพาะ
ในส่วนการติดตามประเมินผลของโครงการ/กจิกรรม เช่น 
กระบวนการจดัโครงการควรมีการวเิคราะห์ขัน้ตอนการ
ดําเนินงานในชว่งเสรจ็โครงการแล้วมีการติดตามสรุปผล
การดําเนินงาน ซึ่งหากใช้เวลามากอาจทําให้นําผลไปใช้ 
ไม่ทันการ 
3. ควรมีการรวบรวมแนวปฏิบตัิที่ดขีองหน่วยงานใน
กระบวนการที่ตอบตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน 
เก็บเป็นคลังข้อมูลเพื่อให้แลกเปล่ียนเรียนรู ้
4. ควรพยายามจัดกระบวนการทํางานที่เชื่อมโยงกับฝ่าย
อื่นๆ 

ฝ่าย
วิเคราะห์
ข้อมูลและ
สารสนเทศ 

1. มีบุคลากรทีม่ีพื้น
ฐานความรู้ความสามารถ
ดี ส่งผลต่อการปรับปรงุ
และพัฒนางานในฝ่าย
ค่อนข้างชัดเจน 
2. มีความสามารถทํางาน
ได้บรรลุตามเป้าหมาย
และพัฒนางานตนเอง 
3. มกีารพัฒนาเว็บไซต์
ของสํานักประกนั
คุณภาพให้มีขอ้มูลที่
เชื่อมต่องานประกัน
คุณภาพเป็นอยา่งด ี

1. ควรขยายงานด้าน
สารสนเทศให้
ครอบคลุมสารสนเทศ
ของระบบประกนั
คุณภาพทุก
องค์ประกอบ 
2. ควรพิจารณาการ
ส่ือสารใหทุ้กหน่วยงาน
ได้รับทราบสารสนเทศ
โดยทั่วกัน 
3. ยงัไม่เห็นความ
เชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นๆ 
ยกเว้นฝ่ายตรวจสอบ 

1. ตอ้งการเห็นการทํางานที่เชือ่มโยงกัน เช่น การจดั
อบรมกต็้องเกี่ยวข้องกับอกี 3 ฝ่าย 
2. ควรเรง่รีบถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงไปให้หน่วยปฏิบัติให้
ทราบและทันเวลา 
3. ควรรวบรวมรายงานสรุปผลการดําเนินงานของ
โครงการกิจกรรมต่างๆ ลงไว้ในแผ่นบันทึกข้อมลูของฝ่าย
และของสํานักฯ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝ่ายพัฒนา
และ
ฝึกอบรม 

1. บุคลากรมีศักยภาพสูง 
มีความตั้งใจในการ
ทํางานและมีการทํางาน
เป็นทีม WORK มีการ
เรียนรู้ร่วมกัน 
2. มกีารดําเนินงานอย่าง
เป็นระบบตาม
กระบวนการ PDCA ที่
ชัดเจน 
3.  มีเป้าหมายการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนและ
สามารถบรรลุเป้าหมาย
ได้ดีมาก 

1. ควรมีการทบทวน
กระบวนการ
ดําเนินงานนี้ เหน็ว่า
ควรมีการพัฒนา
ปรับปรงุ เพื่อลด
ขั้นตอน ลดระยะเวลา 
ฯลฯ 

1.  ควรให้ข้อมลูป้อนกลับหน่วยงาน เรื่อง ผู้เขา้อบรม/
สัมมนา เพื่อหนว่ยงานสามารถนําไปอ้างองิได ้
2. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธค์วามคืบหน้าในการพัฒนา
ตัวบ่งชีใ้ห้กับหน่วยงานโดยผ่านทางผู้รับผิดชอบด้าน
ประกันคุณภาพของหน่วยงาน (ใช้ group mail) 
3. ควรจัดเก็บขอ้มูลความรู้จากการอบรม และเอกสาร
ต่างๆ ให้เป็นระบบโดยเก็บทั้งในรูปแบบ CD/DVD และ 
External Hard disk เพื่อเป็นคลังความรู้ของสํานัก
ประกันคุณภาพ  
4.  ควรหาแนวทางจัดทําหลักสูตรอบรมเลขานุการฯ  
ให้เป็นหลักสูตรที่เปิดอบรมบุคคลภายนอก เพือ่เป็นช่อง
ทางการสร้างรายได ้
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บทท่ี 4  
การดําเนินงานตามแผนพฒันาปรับปรุง 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสํานักประกันคุณภาพ ตามรอบปีการศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 1 – 
2 กรกฎาคม 2553 น้ัน สํานักประกันคุณภาพ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 18 
กิจกรรม ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 17 กิจกรรม และกําลังดําเนินการ 1 กิจกรรม 
รายละเอียดดังน้ี 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
สํานักประกันคุณภาพ 

รายงาน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 
 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม

รอบ
ปีงบประมาณ 

2553 

6. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้กํากบั
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบตัิ 
งาน 

องค์ประกอบที่ 1                   

1. ควรให้ความรู้แก่บุคลากรในการ
จัดทําแผนโดยเฉพาะในการกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ของแผน 
  

บุคลากรยังมีความเข้าใจในการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์/แผนงาน
ที่ไม่ชัดเจน 

ประสานความ
ร่วมมือกับกอง
แผนงาน 

1.1 โครงการพัฒนา
บุคลากร มก.ด้านแผน
และการพัฒนาองค์กร 

การเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์โดยใช้ Balance 
Scorecard และแผนการ
กําหนดดัชนีชี้วัด (KPI) 

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีความรู้
ความเขา้ใจในการ
จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ที่
เพิ่มขึ้น 

ก.ย.53  130,000  ผอ.สาํนักฯ
,ผอ.กอง
แผนงาน 

ฝ่ายพัฒนาฯ
ร่วมกับกอง
แผนงาน 

    1.2 โครงการจัดทําแผน
ของสาํนักประกัน
คุณภาพ 

1. การวิเคราะห์ SWOT 
ของสาํนักฯ 

ต.ค.-พ.ย.53   ผอ.สาํนักฯ บุคลากร
สํานักฯ 

      2. การจดัทําแผนงานสาํนักฯ           

      3. การจดัทําแผนงานของแต่
ละฝ่าย 

          

2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมของสํานักฯให้ชัดเจนทั้ง
แผนระยะสั้นและระยะยาว พร้อม
งบประมาณ และแจ้งให้บุคลากร
ได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

ให้บุคลากรมสี่วนร่วมเสนอความ
ต้องการในการพฒันาตนเอง 

    จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
เสนอความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการประจํา 
สํานักฯ 

บุคลากรมีโอกาส
พัฒนาความรู้ตาม
แผนระยะสั้น
อย่างน้อยปีละ2 
ครั้ง/คน 

ต.ค.-ธ.ค.53   ผอ.สาํนักฯ บุคลากร
สํานักฯ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม

รอบ
ปีงบประมาณ 

2553 

6. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้กํากบั
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบตัิ 
งาน 

องค์ประกอบที่ 2                   

3. ควรมีการสรปุประเด็นของ
โครงการ/กจิกรรมที่เป็นความ
ต้องการของผู้รับบริการให้ชัดเจน  
 และเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การ
จัดทําแผน และดําเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่
กําหนด 

มีการสอบถามความต้องการของ
ผู้รับบรกิารอย่างสม่ําเสมอใน
แบบสอบถามท้ายกิจกรรมที่
ดําเนินการและแบบสอบถาม
ภาพรวมประจาํป ีแต่การ
รวบรวมสรุปวิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้รับบริการอาจจะ
ยังไม่เป็นระบบ 

การให้บริการ
ที่เน้น
ผู้รับบรกิาร
เป็นสําคัญ 

มีรายงานสรุปความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ไว้เป็นข้อมลูพื้นฐานใน
การกําหนดแผนงาน 

มีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้รบับริการของทุกฝา่ย 

มีประเด็นที่
ดําเนินงานตาม
ความตอ้งการ
ของผู้รบับริการ
อย่างน้อยฝา่ยละ 
3 ประเด็น 

ต.ค.53        -    ผอ.สาํนักฯ ทุกฝ่าย 

4. การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อ 5 
“ผู้เข้ารว่มโครงการ/กจิกรรมมกีาร
นําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5” เป็นการประเมิน
ความคาดหวัง ไม่ใช่การนําไปใช้
งานจริง ดังนั้นจึงควรปรับเกณฑ์
ประเมินให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

เนื่องจากการประเมินการนํา
ความรูไ้ปใช้ประโยชน์ ต้องทิ้ง
ช่วงเวลาประเมินและเป็นการ
ประเมินที่ยากที่จะได้ข้อมูลจึงใช้
ความคาดหวังเปน็ข้อมูลเบือ้งต้น
เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารว่มโครงการ 

ยังคงใช้เป็น
ข้อกําหนดเพื่อ
ประเมินใน
เบื้องต้น 

  แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
สัมมนาฯ 

มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น ที่
3.51 คะแนน ขึ้น
ไป 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

       -    หน.ฝ่ายทุก
ฝ่าย 

บุคลากรใน
ฝ่าย 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม

รอบ
ปีงบประมาณ 

2553 

6. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้กํากบั
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบตัิ 
งาน 

5. การกาํหนดเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระดับ 6  “มีการ
ติดตาม และสรุปผลการตดิตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ นําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบภายใน 2 เดือน 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 จากทุก
หน่วยงานที่รับประเมิน” เป็นการ
ดําเนินที่ไม่อยู่ในการควบคุมของ
สํานัก ที่จะทําให้สาํเร็จผลได้ ดังนั้น
ควรกําหนดเกณฑ์ที่เป็นการดําเนิน
ของสาํนักโดยแท้จริง 

  ปรบัเกณฑ์
เหลือ 5 ระดับ 
โดยพิจารณา
เกณฑ์ประเมิน 
ที่สามารถ
ดําเนินงานอยู่
ในการควบคุม
ของสาํนักฯ 

    ระดับความสาํเร็จ
ของกระบวนการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

         -    หน.ฝ่าย
ตรวจสอบ 

ฝ่าย
ตรวจสอบ 

6. ควรกําหนดรูปแบบการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และ
การรายงานผลใหเ้ป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทุกฝ่าย  เพื่อให้เป็นระบบ
หรือบรรทัดฐานเดยีวกันทั้งสาํนัก 
และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงาน
อื่นๆ 

การประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมของแตล่ะฝ่ายยังไม่เป็น
รูปแบบเดียวกัน 

ใหห้ัวข้อการ
ประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร 
และการแปล
ความหมายผล
การประเมิน 5 
ระดับตาม
แนวทางของ
สกอ. 

- การประชุมพิจาณาแนว
ทางการประเมินฯโดย
บุคลากรทุกคนมสีว่นร่วม 

การประเมินผล
โครงการ/
กิจกรรมของ
สํานักฯมีรปูแบบ
ที่ชัดเจน และเป็น
แนวทางเดียวกัน 

ก.ย.-ต.ค.53        -    ผอ.สาํนักฯ บุคลากร
สํานักฯ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม

รอบ
ปีงบประมาณ 

2553 

6. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้กํากบั
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบตัิ 
งาน 

7. ควรสืบสานปฏิสัมพันธก์ับผู้
ประเมินคุณภาพภายในของ มก. ที่
เคยปฏิบัติหน้าที่ผูป้ระเมินอย่าง
สม่ําเสมอและต่อเนื่อง ด้วยการแจ้ง
ข่าว กิจกรรม หรอืข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาที่
เป็นปัจจุบัน 

  รวบรวมข้อมูล
ของผู้ประเมิน
จนถึงปจัจุบัน
เพื่อแจ้งให้ทุก
ฝ่ายนําไปใช้
ในการแจ้ง
ข่าวกจิกรรม
ต่างๆให้ผู้
ประเมินทุก
ท่านรบัทราบ 

  1) ส่งจดหมายข่าวสํานัก
ประกันคุณภาพประจําเดือน 
2) ส่งข่าวสารผา่นระบบ 
E-mail  
3) เชิญเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาในรายการ
ต่างๆ 

มีการส่งข้อมูล
ข่าวสารให้
กรรมการประเมิน
ฯ ทราบ อย่าง
น้อยปีละ 6 ครั้ง 

ต.ค53-ก.ย.
54 

       -    ผอ.สาํนัก ฝ่ายวิเคราะห ์

8. การจดัโครงการเยี่ยมบ้าน
คุณภาพ ควรจัดให้มีการเยี่ยม
หน่วยงานอื่นนอกเหนือจาก
หน่วยงานที่ได้รับรางวลัคุณภาพ  
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณใ์นดา้นการประกัน
คุณภาพ 

เห็นควรจัดกจิกรรมตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างกําลังใจ
และเกิดเครือข่ายผู้ทํางาน
ประกันคุณภาพ 

จัดกจิกรรม
เยี่ยมเยือน
หน่วยงาน
ภายในมก.ใน
วิทยาเขต
ต่างๆ 

โครงการเยี่ยมบา้น
คุณภาพหน่วยงานอื่น
ภายในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

  ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้บริหาร/
ผู้บังคับบญัชาต่อ
บุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการฯ 
กิจกรรมตา่งๆ
ของสาํนักฯ 

พ.ย.53-ม.ค.
54 

       -    ผอ.สาํนัก ฝ่าย
ตรวจสอบ 

องค์ประกอบที่ 3                   

9. ผู้บริหารควรปรับปรุงวิธกีารใน
การนําผลการประเมินฯ มาใช้ใน
การปรับปรงุการบริหารจัดการ 

  มีการปรึกษา
กับ
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 
เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ข 

  โครงการสัมมาทิฐิ            -    ผอ.สาํนัก ฝ่ายบรหิารฯ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม

รอบ
ปีงบประมาณ 

2553 

6. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้กํากบั
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบตัิ 
งาน 

10. ควรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการ
พัฒนาหน่วยงานสูอ่งค์การเรียนรู ้

เนื่องจากสาํนักฯ มีภาระงานมาก
ส่งผลให้ขาดการรวบรวมองค์
ความรู้ที่เป็นลายลกัษณ์อักษรที่
ชัดเจน 

  โครงการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ (KM) 3 เดือนต่อ 
1 ครั้ง 

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

มีการรวบรวม
องค์ความรู ้3 
เรื่อง 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

       -    ผอ.สปค. ทุกฝ่าย 

11. ควรนําผลการประเมินความพึง
พอใจในการทํางานของบุคลากร
ของสาํนักฯเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําสํานักฯเพื่อขอความคิดเห็น 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุก
ระดับได้มสี่วนรว่มในการกาํหนด
แนวทางในการปรบัปรุงพัฒนา
เพื่อใหด้ีขึ้น 

  เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 

  เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา 
สํานักฯ 

 ข้อเสนอแนะ
จาก
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก 

         -    กรรมการ
ประจํา
สํานักฯ  

 ผอ.และทุก
ฝ่าย 

12. ควรพัฒนาองค์กรควบคู่ขนาน
ไปกับการพัฒนางาน 

จัดทํา Balance Scorecard 
และ Swot Analysis 

  โครงการสัมมาทิฐิจัดทํา
แผนของสํานักฯ 

กรรมการประจาํสาํนักและ
บุคลากรร่วมกันระดมสมอง 

มีการกําหนดแผน
ที่ยุทธศาสตร์ของ
สํานักฯ 

พ.ย.53   40,000  กรรมการ
ประจํา
สํานักฯ  

บุคลากร
สํานักฯ 

สํานักฯ มกีารจัดกจิกรรมจาํนวน
มากใหก้ับบุคลากร มก.และ
ส่งเสรมิให้บุคลากรสํานักฯเขา้
ร่วม อกีทั้งยังสนับสนุนให้
บุคลากรสาํนักฯ เข้าร่วมประชุม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน
ภายนอก 

  โครงการ KM-QA     ต.ค.53-ก.ย.
54 

  15,000  ผอ.สปค. บุคลากร
สํานักฯ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม

รอบ
ปีงบประมาณ 

2553 

6. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้กํากบั
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบตัิ 
งาน 

องค์ประกอบที่ 4                   

13. ควรปรบัแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตามความจําเป็น
เหมาะสม เช่น ถ้ามีแผนพัฒนา
บุคลากรที่ชัดเจน ก็เสนอขอปรับ
เพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ และตัด
งบประมาณในส่วนอื่นที่ไม่จาํเป็น
ออก เป็นต้น  

มีการดําเนินการอยู่แล้วโดยมี
งบประมาณจดัสรรไว้ในกรณีที่
งบหมดก็ไดจ้ัดสรรตามความ
เหมาะสมทั้งนี้สว่นใหญ่จะทําได้
ใช้ในปลายปีงบประมาณ 

พิจารณาตาม
ความจําเป็น
และความ
เหมาะสมตาม
ประเด็นหัวข้อ
การพัฒนา
บุคลากรที่ตรง
กับการทํางาน
เป็นสําคัญ 

  ส่งบุคลากรทุกฝา่ยพัฒนา
ตนเองตามความเหมาะสม 

ทุกฝ่ายมีโอกาส
ใช้งบประมาณใน
การพัฒนา
บุคลากร 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

  30,000  ผอ.สาํนัก ฝ่ายบรหิารฯ 

14. การรายงานขอ้มูลทางการเงิน
เพื่อการตัดสินใจควรมีการรายงาน
ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วย 

ยังขาดรายละเอียดการจัดทํา
รายงานขอ้มูลทางการเงินเชิง
เปรียบเทียบ 

จัดทํารายงาน
ข้อมูลทาง
การเงินเชิง
เปรียบเทียบ 

มีการรายงานข้อมลูทาง
การเงินเชิงเปรียบเทียบ
เสนอในการประชุม
บุคลากร 

จัดทําเอกสารข้อมลูทาง
การเงินที่ใช้บรหิารงาน
ภายในสาํนักฯ และ
เปรียบเทียบงบประมาณใน
การของบประมาณในปี
ถัดไป 

มีการวิเคราะห์
ทางการเงินทุก
ไตรมาส 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

       -    ผอ.สาํนักฯ ฝ่ายบรหิารฯ 

15. ควรให้ความรูแ้ก่เจา้หน้าที่ใน
การวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 

บุคลากรยังมีความเข้าใจในการ
วิเคราะหต์้นทุนตอ่หน่วยที่ไม่
ถูกต้อง 

ประสานความ
ร่วมมือกับกอง
คลัง 

โครงการพัฒนาบุคลากร
มก.ด้านการเงินและบัญชี 

การวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย 
และการจัดการเชิง
ประสิทธิภาพ-ประสิทธิผล 

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
วิเคราะหต์้นทุน
ต่อหน่วยเพิม่ขึ้น 
 
 

ต.ค.53-ก.ย.
54 

 100,000  ผอ.สาํนักฯ
,ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายพัฒนาฯ
ร่วมกบักอง

คลัง 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. การวิเคราะห์ตนเอง 3. แนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

3.1 โครงการที่
สอดคล้องกับแนว

ทางการแก้ไข/ปรับปรุง 
(กลยุทธ์) 

3.2 กิจกรรมที่สอดคล้อง
กับโครงการ 

4. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

5. ระยะเวลา
ดําเนินการตาม

รอบ
ปีงบประมาณ 

2553 

6. 
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 

7.1 ผู้กํากบั
ดูแล 

7.2 ผู้ปฏิบตัิ 
งาน 

องค์ประกอบที่ 5                   

16. ผู้บรหิารและบุคลากรควรให้
ความสําคัญในการพัฒนาความรู้
ด้านประกันคุณภาพ เพื่อร่วม
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ดําเนินงานของสํานักฯ 

มีการสนับสนุนใหบุ้คลากรเข้า
ร่วมกจิกรรมเสริมความรู้อย่าง
สม่ําเสมอ แต่ส่วนใหญ่ติดภารกจิ
ที่สําคัญ จึงทําให้ตอ้งขาดการเข้า
ร่วม 

ส่งบุคลากร
เข้าร่วมทุก
ครั้ง โดยให้มี
คนทํางาน
ทดแทนกันได ้

    บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ความรู ้เรื่อง 
ประกันคุณภาพ
อย่างน้อยปีละ 3 
ครั้ง 

ต.ค.54-ก.ย.
54 

       -    ผอ.สาํนักฯ บุคลากร
สํานักฯ 

17. หลกัฐานที่นํามาแสดง เช่น 
รายงานการประชุม ควรมีการลง
นามของผู้รับผิดชอบตรวจ/จด
บันทึกรายงานการประชุม 

ขาดการแสดงหลักฐานลง
รายนามผู้รับผิดชอบการประชุม 

เก็บรวมรวม
หลักฐาน
รายงานการ
ประชุมที่มีผู้
เซ็นต์กํากบั 

- มีการตรวจสอบรายงานการ
ประชุมก่อนส่งออก 

รายงานการ
ประชุมทุกฉบับมี
การลงนามผู้
บันทึกการประชุม 

เม.ย.-พ.ค.54        -    หน.ฝ่าย
บริหาร 

ฝ่ายบรหิารฯ 

องค์ประกอบที่ 6                   

18.ควรเลือกกระบวนการรักษา
มาตรฐานระยะเวลาและการลด
ระยะเวลาการใหบ้ริการให้
เหมาะสม 

เนื่องจากตัวบ่งชี้เป็นเรื่องของ
การลดรอบระยะเวลาจึง
กําหนดให้สอดคลอ้งกับตวับ่งชี้ 

ทบทวน
กระบวนการ
รักษา
มาตรฐาน
ระยะเวลา
และการลด
ระยะเวลาการ
ให้บริการให้
ชัดเจน 

  มีการประชุมเพื่อพิจารณา
ทบทวนกระบวนการ 

มีกระบวนงานที่
สามารถรกัษา
มาตรฐาน 2 
กิจกรรม 

ม.ค.-มี.ค.54        -    ผอ.สาํนักฯ ทุกฝ่าย 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 
 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
สํานักประกันคุณภาพ 

รายงาน ณ วันที ่13 มิถุนายน 2554 
 

1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ

8. งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 1                  

1. ควรให้ความรู้แก่บุคลากรในการจดัทํา
แผนโดยเฉพาะในการกําหนดตวัชี้วดั
ความสําเรจ็ของแผน 
  
  

ประสานความร่วมมือ
กับกองแผนงาน 
  
  
  

1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร 
มก.ด้านแผนและการพัฒนา
องค์กร 
1.2 โครงการจัดทําแผนของ
สํานักประกันคุณภาพ 

การเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์โดยใช้ 
Balance Scorecard และ
แผนการกาํหนดดชันีชี้วัด (KPI) 
1. การวิเคราะห์ SWOT ของ 
สํานักฯ 
2. การจดัทําแผนงานสาํนักฯ 
3. การจดัทําแผนงานของแต่ละ
ฝ่าย 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร์ที่
เพิ่มขึ้น 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

  
  
  

      100 
  
  
  

 ใช้งบประมาณ
กองแผนงาน 

ผอ.สาํนักฯ
,ผอ.กอง
แผนงาน 

ฝ่ายพัฒนาฯ
ร่วมกับกอง
แผนงาน 

    61,371.50 
  
  

ผอ.สาํนักฯ 
  
  

บุคลากร
สํานักฯ 

  

2. ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
ของสาํนักฯให้ชัดเจนทั้งแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว พร้อมงบประมาณ และแจ้งให้
บุคลากรได้รบัทราบโดยทั่วกัน 
 
 
 
 

    จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคลากร 

บุคลากรมีโอกาส
พัฒนาความรู้ตาม
แผนระยะสั้นอย่าง
น้อยปีละ2 ครั้ง/คน

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.สาํนักฯ บุคลากร
สํานักฯ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ

8. งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

องค์ประกอบที่ 2                  

3. ควรมีการสรปุประเด็นของโครงการ/
กิจกรรมที่เป็นความต้องการของ
ผู้รับบรกิารให้ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อ
นําไปสูก่ารจัดทําแผน และดําเนินการให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กําหนด 

การให้บริการที่เน้น
ผู้รับบรกิารเป็นสาํคัญ

มีรายงานสรุปความต้องการ
ของผู้รบับริการไวเ้ป็นข้อมูล
พื้นฐานในการกาํหนดแผนงาน

มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบรกิารของทุกฝ่าย 

มีประเด็นที่
ดําเนินงานตามความ
ต้องการของ
ผู้รับบรกิารอย่าง
น้อย 4 ประเด็น 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.สาํนักฯ ทุกฝ่าย 

4. การประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ข้อ 5 
“ผู้เข้ารว่มโครงการ/กจิกรรมมกีารนํา
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้มีค่าเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5” เป็นการ
ประเมินความคาดหวัง ไม่ใช่การนําไปใช้
งานจริง ดังนั้นจึงควรปรับเกณฑ์ประเมิน
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ยังคงใช้เป็นข้อกาํหนด
เพื่อประเมินใน
เบื้องต้น 

  แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารว่มโครงการสัมมนาฯ 

มีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเห็น ที่3.51 
คะแนน ขึ้นไป 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - หน.ฝ่ายทุก
ฝ่าย 

บุคลากรใน
ฝ่าย 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ

8. งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

5. การกาํหนดเกณฑ์การประเมินตวับ่งชี้ที่ 
2.7 ระดับ 6  “มีการตดิตาม และสรุปผล
การตดิตามแผนพฒันาปรับปรุงฯ นําเสนอ
ผู้บริหารรับทราบภายใน 2 เดือน ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จากทุกหน่วยงานที่รบั
ประเมิน” เป็นการดําเนินที่ไมอ่ยู่ในการ
ควบคุมของสํานัก ที่จะทําให้สาํเร็จผลได ้
ดังนั้นควรกาํหนดเกณฑ์ที่เป็นการดาํเนิน
ของสาํนักโดยแท้จริง 

ปรับเกณฑ์เหลือ 5 
ระดับ โดยพิจารณา
เกณฑ์ประเมิน ที่
สามารถดําเนินงานอยู่
ในการควบคุมของ
สํานักฯ 

    ระดับความสาํเร็จ
ของกระบวนการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - หน.ฝ่าย
ตรวจสอบ 

ฝ่ายตรวจสอบ 

6. ควรกําหนดรูปแบบการประเมินผล
โครงการ/กจิกรรม และการรายงานผลให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกฝ่าย  เพื่อให้
เป็นระบบหรอืบรรทัดฐานเดียวกันทั้ง
สํานัก และเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงาน
อื่นๆ 

ใหห้ัวข้อการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบรกิาร และการ
แปลความหมายผล
การประเมิน 5 ระดับ
ตามแนวทางของสกอ.

- การประชุมพิจาณาแนวทางการ
ประเมินฯโดยบุคลากรทุกคนมีสว่น
ร่วม 

การประเมินผล
โครงการ/กจิกรรม
ของสาํนักฯมีรูปแบบ
ที่ชัดเจน และเป็น
แนวทางเดียวกัน 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.สาํนักฯ บุคลากร
สํานักฯ 

7. ควรสืบสานปฏิสัมพันธก์ับผูป้ระเมิน
คุณภาพภายในของ มก. ที่เคยปฏิบัติ
หน้าที่ผูป้ระเมินอย่างสม่าํเสมอและ
ต่อเนื่อง ดว้ยการแจ้งข่าว กิจกรรม หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เป็นปจัจุบัน 

รวบรวมข้อมูลของผู้
ประเมินจนถึงปัจจุบัน
เพื่อแจ้งให้ทุกฝา่ย
นําไปใช้ในการแจง้ข่าว
กิจกรรมตา่งๆให้ผู้
ประเมินทุกท่าน
รับทราบ 

   1) ส่งจดหมายข่าวสํานักประกัน
คุณภาพประจาํเดอืน 2) ส่งข่าวสาร
ผ่านระบบE-mail 3) เชิญเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาในรายการตา่งๆ 

มีการส่งข้อมูล
ข่าวสารใหก้รรมการ
ประเมินฯ ทราบ 
อย่างน้อยปีละ 6 
ครั้ง 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100      64,700.00 ผอ.สาํนัก ฝ่ายวิเคราะห ์
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ

8. งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

8. การจดัโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ควร
จัดให้มกีารเยี่ยมหน่วยงานอื่น
นอกเหนือจากหน่วยงานที่ไดร้ับรางวัล
คุณภาพ  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ประสบการณใ์นดา้นการประกันคุณภาพ 
 

จัดกจิกรรมเยี่ยมเยือน
หน่วยงานภายในมก.
ในวิทยาเขตต่างๆ 

โครงการเยี่ยมบา้นคุณภาพ
หน่วยงานอื่นภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

  ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริหาร/
ผู้บังคับบญัชาต่อ
บุคลากรที่เข้ารว่ม
โครงการฯ กิจกรรม
ต่างๆของสํานักฯ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100    331,159.80 ผอ.สาํนัก ฝ่ายตรวจสอบ 

องค์ประกอบที่ 3                  

9. ผู้บริหารควรปรับปรุงวิธกีารในการนํา
ผลการประเมินฯ มาใช้ในการปรบัปรุงการ
บริหารจดัการ 

มีการปรึกษากบั
คณะกรรมการประจํา
สํานักฯ เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ข 

  โครงการสัมมาทิฐิ   ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.สาํนัก ฝ่ายบรหิารฯ 

10. ควรมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนา
หน่วยงานสู่องค์การเรียนรู ้

Learning by Doing 
& Sharing to 
Sustainable 

โครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
(KM) 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง 

1. ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  
การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

มีการรวบรวมองค์
ความรู ้3 เรื่อง 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100    114,855.00 ผอ.สปค. ทุกฝ่าย 

    2. ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน-ภายนอก 

            

      3. การจดัทําคู่มือประกันคุณภาพ 
และ SAR 

            

      4. การจดัทํารายงานประกัน
คุณภาพ มก. 

            

      5. ปัญหาการประกันคุณภาพและ
แนวทางการแก้ไข 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ

8. งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

11. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการทํางานของบุคลากรของสํานักฯ
เสนอต่อคณะกรรมการประจาํสาํนักฯเพื่อ
ขอความคิดเห็น และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกระดับได้มีสว่นร่วมในการ
กําหนดแนวทางในการปรับปรงุพัฒนา
เพื่อใหด้ีขึ้น 

เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา
สํานัก 
  
  

  
  
  

เสนอที่ประชุมกรรมการประจาํ
สํานักฯ 
  
  

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 
  
  

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

  
  

      100  
  
  

- 
  
  

กก.ประจาํ
สํานัก 

ผอ. สปค 
  

ผอ.       และ
ทุกฝ่าย 
บุคลากร
สํานักฯ 

  

12. ควรพัฒนาองค์กรควบคู่ขนานไปกับ
การพัฒนางาน 

  โครงการสัมมาทิฐิจัดทําแผน
ของสาํนักฯ 

กรรมการประจาํสาํนักและ
บุคลากรร่วมกันระดมสมอง 

มีการกําหนดแผนที่
ยุทธศาสตร์ของ
สํานักฯ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100      61,371.50 กก.ประจาํ
สํานัก 

บุคลากร
สํานักฯ 

องค์ประกอบที่ 4                  

13. ควรปรบัแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามความจําเป็นเหมาะสม เช่น ถ้ามี
แผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ก็เสนอขอ
ปรับเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ และตัด
งบประมาณในส่วนอื่นที่ไม่จาํเป็นออก 
เป็นต้น  

พิจารณาตามความ
จําเป็นและความ
เหมาะสมตามประเด็น
หัวข้อการพัฒนา
บุคลากรที่ตรงกับการ
ทํางานเป็นสาํคัญ 

  ส่งบุคลากรทุกฝา่ยพัฒนาตนเอง
ตามความเหมาะสม 

ทุกฝ่ายมีโอกาสใช้
งบประมาณในการ
พัฒนาบุคลากร 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100      44,300.00 ผอ.สาํนัก ฝ่ายบรหิารฯ 

14. การรายงานขอ้มูลทางการเงินเพื่อการ
ตัดสินใจควรมีการรายงานข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบด้วย 

จัดทํารายงานข้อมลู
ทางการเงินเชิง
เปรียบเทียบ 

มีการรายงานข้อมลูทางการเงิน
เชิงเปรียบเทียบเสนอในการ
ประชุมบุคลากร 

จัดทําเอกสารข้อมลูทางการเงินที่
ใช้บริหารงานภายในสาํนักฯ และ
เปรียบเทียบงบประมาณในการขอ
งบประมาณในปีถัดไป 

มีการวิเคราะห์ทาง
การเงินทุกไตรมาส 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.สาํนักฯ ฝ่ายบรหิารฯ 
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1. จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ 2. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ์)

3. โครงการที่สอดคล้องกับ
แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. กิจกรรมที่สอดคล้องกับ
โครงการ 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ (KPI) 
ของแนวทางการ
แก้ไข/ปรับปรุง  

(กลยุทธ์) 

6. ผลการ
ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม

7. ร้อยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ

8. งบประมาณ
ที่ใช้จริง 

9. ผู้รับผิดชอบ 

9.1 ผู้กํากับ
ดูแล 

9.2 
ผู้ปฏิบัติงาน 

15. ควรให้ความรูแ้ก่เจา้หน้าที่ในการ
วิเคราะหต์้นทุนตอ่หน่วย 

ประสานความร่วมมือ
กับกองคลัง 

โครงการพัฒนาบุคลากรมก.
ด้านการเงินและบญัชี 

การวิเคราะหต์้นทุนต่อหน่วย และ
การจัดการเชิงประสิทธิภาพ-
ประสิทธิผล 

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีความรู้ความ
เข้าใจในการ
วิเคราะหต์้นทุนตอ่
หน่วยเพิ่มขึ้น 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

       50  - ผอ.สาํนักฯ
ผอ.กองคลัง 

ฝ่ายพัฒนาฯ
ร่วมกบักอง

คลัง 

องค์ประกอบที่ 5                  

16. ผู้บรหิารและบุคลากรควรให้
ความสําคัญในการพัฒนาความรู้ดา้น
ประกันคุณภาพ เพื่อร่วมเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งในการดาํเนินงานของสํานักฯ 
 

ส่งบุคลากรเข้ารว่มทุก
ครั้ง โดยให้มีคนทํางาน
ทดแทนกันได ้

    บุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
ความรู ้เรื่อง ประกัน
คุณภาพอย่างน้อย 
ปีละ 3 ครั้ง 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.สาํนักฯ บุคลากร
สํานักฯ 

17. หลกัฐานที่นํามาแสดง เช่น รายงาน
การประชุม ควรมีการลงนามของ
ผู้รับผดิชอบตรวจ/จดบันทึกรายงานการ
ประชุม 

เก็บรวมรวมหลักฐาน
รายงานการประชุมที่มี
ผู้เซ็นต์กํากับ 

- มีการตรวจสอบรายงานการประชุม
ก่อนส่งออก 

รายงานการประชุม
ทุกฉบับมกีารลงนาม
ผู้บันทึกการประชุม 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - หน.ฝ่าย
บริหาร 

ฝ่ายบรหิารฯ 

องค์ประกอบที่ 6                  

18.ควรเลือกกระบวนการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาและการลดระยะเวลาการ
ให้บริการให้เหมาะสม 

ทบทวนกระบวนการ
รักษามาตรฐาน
ระยะเวลาและการลด
ระยะเวลาการ
ให้บริการให้ชัดเจน 

  มีการประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน
กระบวนการ 

มีกระบวนงานที่
สามารถรกัษา
มาตรฐาน 2 
กิจกรรม 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

      100  - ผอ.สาํนักฯ ทุกฝ่าย 
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ภาคผนวก 
 
 

ภาคผนวกที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 

 

ภาคผนวกที่ 2 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ภาคผนวกที่ 3 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 2/2554   
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ 

  

ภาคผนวกที่ 4 คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1/2554 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ 
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ข้อมูลพืน้ฐานประกอบการประเมิน 
 

ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของการ
เก็บข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน 

2552 2553 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน         

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ N/A 8 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก         

2.1 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ท้ังหมด 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 7 2 

2.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการท่ีมีการ
สํารวจความพึงพอใจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 33 24 

2.3 ระบบความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ  

ข้อ ปีการศึกษา 5 5 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ         

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและ
ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ ปีการศึกษา N/A 7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ ปีการศึกษา 2 5 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา 5 5 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา N/A 5 

องค์ประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ         

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ 7 7 

4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 32 26 

องค์ประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ         

5.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ ปีการศึกษา N/A 9 

องค์ประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน         

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ ปีการศึกษา 4 5 
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ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสาํนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

......................................................... 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสํานักประกันคุณภาพ จํานวน 17 ราย และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2553 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ (แก้ไขเพ่ิมเติม) จํานวน 1 ราย โดยมีวาระ 2 ปี น้ัน 

เน่ืองจากมีการแต่งต้ังผู้บริหารชุดใหม่ตามวาระอธิการบดี ดังน้ัน เพ่ือให้การประกันคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอํานาจตามความ ข้อ 8 แห่งระเบียบว่าด้วยการ
บริหารสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จึงให้
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แทนชุดเดิมซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 29 
กันยายน 2552 โดยมีรายนามดังต่อไปน้ี 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ที่ปรึกษา 
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ที่ปรึกษา 
4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ปรึกษา 
5. รองอธิการบดีฝ่ายอํานวยการ ที่ปรึกษา 
6. รองศาสตราจารย์บุญเรียง  ขจรศิลป์ ที่ปรึกษา 
7. รองศาสตราจารย์กมลพรรณ นามวงศ์พรหม ที่ปรึกษา 
8. รองศาสตราจารย์สุคนธ์ช่ืน  ศรีงาม ที่ปรึกษา 
9. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักด์ิ  พราพงษ์ รองประธานกรรมการ 
11. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์อภิลักษณ์  ธรรมทวีธิกุล กรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ลิลลี่  กาวีต๊ะ กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์พิภพ  ลลิตาภรณ์ กรรมการ  
15. รองศาสตราจารย์ปัสสี  ประสมสินธ์ กรรมการ 
16. รองศาสตราจารย์ประดนเดช  นีละคุปต์ กรรมการ 
17. นายสมจิตต์  ปาละกาศ กรรมการ 
18. นายพีระพงศ์  ตริยเจริญ กรรมการ 
19. ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ กรรมการ 
20. เลขานุการสํานักประกันคณุภาพ กรรมการและเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
1. วางนโยบายและแผนงานของสํานัก ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ในข้อ 7 
2. วางนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการนําระบบประกันคุณภาพไปใช้ตรวจสอบและ

ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
3. พิจารณาและปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
4. พิจารณาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 
5. ให้ความเห็นชอบงบประมาณประจําปีก่อนเสนอมหาวิทยาลัย ตลอดจนรายงานการเงินและ

เรื่องอ่ืนๆ ของสํานัก 
6. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง ตําแหน่งหน้าที่ อัตราเงินเดือน ตลอดจนค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

เพ่ือเสนออธิการบดีอนุมัติ 
7. พิจารณาเสนออธิการบดีเพ่ือแต่งต้ังผู้ตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
8. จัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในประจําปีเพ่ือเสนอต่ออธิการบดี ที่ประชุม

คณบดี และสภามหาวิทยาลัย 

ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง  2  ปี 

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2554 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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คําสั่งสาํนักประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ที่  2/2554 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ 

 

  ตามที่สํานักประกันคุณภาพ มีคําสั่งที่ 8/2552 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ โดยมีวาระ 1 ปี น้ัน เน่ืองจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว
จะหมดวาระลงในวันที่ 24 ธันวาคม 2552 เพ่ือให้การดําเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน จึงขอ
แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพชุดใหม่ ดังน้ี 

1. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
2. คณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
3. ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ ประธานกรรมการ 
4. นางมุกดา  เกตุแก้ว กรรมการ 
5. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี กรรมการ 
6. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ กรรมการ 
7. นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์ กรรมการ 
8. นางสาวอรอุมา แก้วมณีโชติ กรรมการ 
9. นางสาวศิริลักษณ์ โดดหนู กรรมการ 
10. นางสาววาสิฏฐ ี ไวตี กรรมการ 
11. นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ กรรมการ  
12. นางมณฑ์ภัสสร สุวรรณาพิสิทธ์ิ กรรมการ 
13. นางสาวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง กรรมการ 
14. นางสาววิชุตา บุญเกตุ กรรมการ  
15. นางกัลยาณี รัตนวราหะ กรรมการและเลขานุการ 
16. นายพงษ์ศักด์ิ  แจ้งจอน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นางสาววลัยพรรณ วัดแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยมีภาระหน้าที่ ดังน้ี 
1. วางแผนการดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพ 
2. จัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักประกันคุณภาพ  คู่มือประกันคุณภาพของสํานัก

ประกันคุณภาพ  และคู่มือปฏิบัติงาน 
3. สนับสนุนกิจกรรมประกันคณุภาพอย่างเป็นระบบ และมขีั้นตอนการดําเนินงาน 
4. ติดตาม ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข กระบวนการประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
5. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพ 
6. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในรายงาน

ต่อมหาวิทยาลัย 
  

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าภารกิจเสร็จสิ้น มีวาระ 1 ปี 
 

   
สั่ง ณ วันที่  10 มกราคม พ.ศ.2554 

 
 

(นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ) 
ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 
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คําสั่งสาํนักประกันคณุภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ที่   1/2554 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักประกันคุณภาพ 

 

  ตามที่สํานักประกันคุณภาพ มีคําสั่งที่ 8/2552 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ 
ของสํานักประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย คณะทํางานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง คณะทํางานจัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน และคณะทํางานสอบทานเอกสารฯ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2553 โดยมีวาระ 1 ปี น้ัน เน่ืองจากคณะทํางาน
ชุดดังกล่าวได้ดําเนินงานตามภารกิจเพ่ือรับการประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน จึงขอ
แต่งต้ังคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพชุดใหม่ โดยประกอบด้วยคณะทํางาน
ดําเนินการ ดังน้ีคือ 

 คณะทาํงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สํานักประกันคุณภาพ 
    ทําหน้าที่ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสํานักประกันคุณภาพ  เพ่ือเป็นการรายงาน
และวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของสํานักประกันคุณภาพโดยมีรายนามดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
2. นางกัลยาณี รัตนวราหะ ประธานคณะทํางาน 
3. นางมุกดา   เกตุแก้ว คณะทํางาน 
4. นางสาวณัฏยา เบ้าสุภี คณะทํางาน 
5. นางสาวนงนาฏ   พัวประเสริฐ คณะทํางาน 
6. นายธเนศ   ดาวรุ่งโรจน์ คณะทํางาน 
7. นางสาวอรอุมา   แก้วมณีโชติ คณะทํางาน 
8. นางสาวศิริลักษณ์ โดดหนู คณะทํางาน 
9. นางมณฑ์ภัสสร   สุวรรณาพิสิทธ์ิ คณะทํางาน 
10. นางสาวเพชร์รัตน์   โชครุ่ง คณะทํางาน 
11. นางสาววิชุตา  บุญเกตุ คณะทํางาน 
12. นางสาววาสิฏฐ ี ไวตี คณะทํางาน 
13. นายจิรพัฒน์ ธารีสืบ คณะทํางาน 
14. นางสาววลัยพรรณ วัดแก้ว คณะทํางานและเลขานุการ 
15. นายพงษ์ศักด์ิ แจ้งจอน คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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 คณะทํางานสอบทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงานการประกันคุณภาพ สํานัก
ประกันคุณภาพ 
    ทําหน้าที่ในการสอบทานเอกสาร จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ของสํานักประกัน
คุณภาพ รวมทั้งการประสานงานการประกันคุณภาพ เพ่ือเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย  โดยมีรายนามดังน้ี 

1. ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
2. นางสาวนงนาฏ พัวประเสริฐ ประธานคณะทํางาน 
3. นางสาวอรอุมา   แก้วมณีโชติ คณะทํางาน 
4. นายพงษ์ศักด์ิ   แจ้งจอน คณะทํางาน 
5. นางสาววาสิฏฐ ี ไวตี คณะทํางาน 
6. นายธเนศ   ดาวรุ่งโรจน์ คณะทํางานและเลขานุการ 
7. นางสาววิชุตา   บุญเกตุ คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป โดยมีวาระ 1 ปี 

 
สั่ง ณ วันที่  17  มกราคม พ.ศ.2554 

 
 

(นางสาววิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ) 
ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ 
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คณะดําเนินงาน 
นางสาววิไลรัตน์   วิริยะวิบูลย์กิจ     
ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพ   
และบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้รวบรวมและจัดทาํรูปเล่ม 
นางกัลยาณี  รัตนวราหะ 
นางสาวเพชร์รัตน์  โชครุ่ง    

ศิลป ์
นางสาวเพชร์รัตน์   โชครุ่ง 

พิสูจน์อักษร 
นางสาวณัฏยา  เบ้าสุภี 
นายพงษ์ศักด์ิ   แจ้งจอน 
นางสาววลัยพรรณ  วัดแก้ว 

เอกสารวิชาการ 11/2554 


