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บทสรุปสําหรับผูบริหาร บทสรุปสําหรับผูบริหาร ((EExxeeccuuttiivvee  SSuummmmaarryy))  

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
ประจําป 2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ 

จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) 

และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 

23 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยูในเกณฑดีมาก และผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยูในเกณฑดีมาก 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินใน

แตละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก  ดานกระบวนการ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก  และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.82 อยูในเกณฑดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคณุภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนงาน 

  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่2  ภารกิจ

หลัก  

  3.00 3.00 2.75 2.75 2.80 2.80 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่3  การ

บริหารและจัดการ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่4  การเงิน

และงบประมาณ 

  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่5  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพภายใน 

  3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 ดี ดี 

องคประกอบที ่6 การ

พัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินการ 

  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงช้ีสํานัก 3.00 3.00 3.00 3.00 2.82 2.82 2.91 2.91   
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องคประกอบคณุภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และ

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

• ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. มีการสรางเครือขายการบริการวิชาการอยางกวางขวางทั้งในสวนราชการ เอกชน และองคกร

ระหวางประเทศ 

2. มีศักยภาพการหารายได 
3. มีการดําเนินการประเมินและพัฒนาบุคลากร  โดยระบบสมรรถนะความสามารถ 

(Competency) 

4. ผูบริหารและบุคลากรมีความมุงมั่นในการนําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

สูเปาหมาย มีการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ และทุมเทเสียสละในการทํางาน 

5. มีระบบงานประกันคุณภาพที่เปนสวนหนึ่งของงานประจํา และมีแบบเก็บขอมูลดิบที่ดี 
 จุดออน 

 ไมมี 

ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรกําหนดตวัชี้วัด (KPI) ที่แสดงถึงผลสําเร็จของกลยทุธ พนัธกิจ วิสัยทัศน ปรัชญา 

2. ควรมีการปรับปรุงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ 

4 ประเด็น ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ไดแก ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ 

ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ 

3. ควรนําเสนอรายงานการเงินและงบประมาณ ภาพรวม  จําแนกตามแผนงาน / โครงการ 

ทุกรายไตรมาส 

4. ควรเพิ่มชองทางการใหบริการดวยระบบออนไลน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เชน การจอง

หองพัก การขอใชบริการสื่อวีดิทัศน ฯลฯ 

นวัตกรรมและแนวปฏบัิติที่ดีนวัตกรรมและแนวปฏบัิติที่ดี  

  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีระบบงานประกันคุณภาพที่เปนสวนหนึ่งของงานประจํา 

และมีแบบเก็บขอมูลดิบที่ดี แต 
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       1. ควรเพิ่ม Work Flow ของระบบงานประกันคุณภาพ 

       2. ควรมีระบบการจัดเกบ็ขอมูลที่สม่ําเสมอ ประจําเดือน 

 

ประสิทธิผลการสนับสนนุพันธกิจของมหาประสิทธิผลการสนับสนนุพันธกิจของมหาวทิยาลยัวทิยาลยั  

1. สามารถสนับสนุนพันธกิจดานการเรียนการสอน  

2. สามารถสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย 

3. สามารถสนับสนุนพันธกิจดานการบริการทางวิชาการ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมาประสิทธิผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปทีผ่านมา  

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  คร้ังที่ผานมา  พบวา สํานักสงเสริม

และฝกอบรม กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงครบถวน โดยมี

โครงการทั้งที่ปรับปรุงแลว 21 กิจกรรม และอยูระหวางดําเนินการ 1 กิจกรรม จากที่เสนอแผนพัฒนาปรับปรุง 

จํานวน 22 กิจกรรม อยางไรก็ตาม ควรมีการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงใหแลวเสร็จ เพื่อใหผลการ

ดําเนินงานบรรลุตามแผนที่กําหนดไว และเห็นผลอยางเปนรูปธรรม 

ขอมูลการประกันคุณภาพของขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 

6 องคประกอบ โดยไดรับการตรวจสอบ/การประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบ/ประเมินประกันคุณภาพ

ภายในระดับมหาวิทยาลัยแลว 4 คร้ัง คือ  

ครั้งที่ 1 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2548                    

(1 มิถุนายน 2548 – 31 พฤษภาคม 2549) ระหวางวันที่ 16-17 สิงหาคม 2549 พบวา มีผลการดําเนินงาน

ครบทั้ง 40 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีระดับคะแนน 4.16 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.19 อยูในเกณฑดี 

ครั้งที่ 2 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2549  

(1 มิถุนายน 2549 – 31 พฤษภาคม 2550) ระหวางวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2550 พบวา มีผลการดําเนินงาน

ครบทั้ง 29 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีระดับคะแนน 4.13 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.07 อยูในเกณฑดี 

ครั้งที่ 3 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2550 

(1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) ระหวางวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2551 พบวา มีผลการดําเนินงาน

ครบทั้ง 29 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีระดับคะแนน 4.25 อยูในเกณฑระดับดี สวนผลการประเมิน 

ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 3.86 อยูในเกณฑระดับดี 
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ครั้งที่ 4 ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2551 

(1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) ระหวางวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2552 พบวา มีผลการดําเนินงาน

ครบทั้ง 6 องคประกอบ และดัชนีประเมิน 21 ดัชนี จาก 22 ดัชนี โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีระดับคะแนน 

4.45 อยูในเกณฑระดับดี สวนผลการประเมิน ของคณะกรรมการฯ มีระดับคะแนน 3.77 อยูในเกณฑระดับดี 

วัตถุประสงควัตถุประสงค  

1. เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคลองกับระบบ

การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ที่ดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในที่ผานมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธิผลการดําเนินงานจากการประกนัคุณภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนนิงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวทิยาลยั ในดานตางๆ ไดแก ดาน

การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การทาํนบํุารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ดานการบริหารจัดการ 
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผานมา 
3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมินกําหนดการประเมิน  

วันจันทรที่ 5 กรกฎาคม 2553 
08.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประชุม ณ หองหมากเหลือง 

อาคารตึกพักพร สุวรรณวาจกกสิกิจ 

08.30 น. รับประทานอาหารวาง 

08.31 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 

   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน กลาวตอนรับคณะกรรมการ

ประเมินฯ และแนะนําคณะผูบริหารฯ 

   ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ พรอมทั้งอธิบาย
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วัตถุประสงคของการประเมินฯ 

   ผู อํานวยการสํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน  รายงานขอมูลของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ดังนี้ 

  1. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้  

ทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต  

  2. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปที่ผานมา 

  3. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต  

  4. แนวทางปฏิบัติที่ดี 

   คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอมูลเพิม่เติม 

10.01 – 12.00 น.  ตรวจเอกสารหลักฐาน 

12.01 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.01 – 14.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

14.01 – 14.10 น. รับประทานอาหารวาง 

14.11 – 15.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณบุคลากร ณ หองหมากเหลือง อาคารตึกพักพร 

สุวรรณวาจกกสิกิจ 

 กลุมที ่1 
  - ผูบริหาร จาํนวน 2 คน  
  รองผูอํานวยการสํานกัสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน ฝายกิจการพิเศษ 
  เลขานุการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 

 กลุมที ่2 
  - ขาราชการสาย ค จํานวน 2 คน  
  น.ส.นภัสวรรณ กระจางรัตน  นายเฉลิมพล ศิลปาจารย 
  - พนกังานมหาวทิยาลยั จาํนวน 2 คน 
    น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ น.ส.นพพร เลศิประเสริฐ 
  - พนกังานเงนิรายได จํานวน 2 คน  
    นางวนิดา บุญธรรม น.ส.ลักขณา ลุยประเสริฐ 
  - ลูกจางประจาํ จาํนวน 2 คน (ระดับปฏิบัติการและคนงาน) 
    นางมะลวิัลย มีจํารัส  นายพิษ รัตนภูม ิ
   - ลูกจางชัว่คราว จาํนวน 1 คน (คนงาน) 
    น.ส.สุวารี  แซล้ิม 
 กลุมที ่3 
  - ผูใชบริการ สัมภาษณทางโทรศัพท จาํนวน 2 คน 

15.31 – 17.00 น. ตรวจเยี่ยมฝายตาง ๆ ในสาํนักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน  
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  - ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม   เวลา 15.31 – 16.00 น. 

  - สํานกังานเลขานุการ     เวลา 16.01 – 16.15 น. 

  - ฝายการศึกษา วิจัยและพฒันา    เวลา 16.16 – 16.30 น. 

  - ฝายสื่อสารการตลาด     เวลา 16.31 – 16.45 น. 

  - ฝายสื่อการสงเสริม     เวลา 16.46 – 17.00 น. 

วันอังคารที ่6 กรกฎาคม 2553 
09.00 – 10.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน  (ตอ) 

10.01 – 10.15 น. รับประทานอาหารวาง 

10.16 – 12.00 น. ตรวจเอกสารหลักฐาน  (ตอ) 

12.01 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.01 – 14.45 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมิน ณ หองหมากเหลือง อาคารตึกพักพร 

สุวรรณวาจกกสิกิจ 

14.46 – 15.00 น. รับประทานอาหารวาง 

15.01 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ  แจงรายงานผลการประเมินฯ  ตอผูบริหารและบุคลากร  

ณ หองหมากเหลือง อาคารตึกพักพร สุวรรณวาจกกสิกิจ 

วิธีการดําเนนิงานวิธีการดําเนนิงาน  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common data set) ของ

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 2552 ต้ังแตวันที่ 

1 มิถุนายน 2552 ถึง 31 พฤษภาคม 2553 และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไวในรายงานการ

ประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

เกณฑการประเมินเกณฑการประเมิน  
เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 3 คะแนน ซึ่งเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 3 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ≤ 1.50 หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานยังไมไดคุณภาพ 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.00 หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับพอใช 

คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 2.50  หมายถึง  การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00  หมายถึง การดําเนินงานของหนวยงานไดคุณภาพระดับดีมาก 

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนด

เพื่อใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ
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ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย 

 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายใผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพนตามองคประกอบคุณภาพ  
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมิน จํานวน 23 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง 

มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 
อยูในเกณฑดีมาก 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปจจัยนําเขา  กระบวนการ และผลผลิต พบวา มีผลประเมินใน

แตละประเด็น คือ  ดานปจจัยนําเขา มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก ดานกระบวนการ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก และดานผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 2.82 อยูในเกณฑดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคณุภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ความหมายผล

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต รวม 
หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ หนวยงาน กรรมการ 

องคประกอบที ่1  

ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนงาน 

  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่2   

ภารกิจหลัก 

  3.00 3.00 2.75 2.75 2.80 2.80 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่3   

การบริหารและจดัการ 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่4  

การเงินและงบประมาณ 

  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบที ่5   

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายใน 

  3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 2.50 ดี ดี 

องคประกอบที ่6  

การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินการ 

  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก ดีมาก 

ภาพรวมตัวบงช้ี สถาบัน 3.00 3.00 3.00 3.00 2.82 2.82 2.91 2.91   

ความหมายผลประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในรอบปการศึกษา 

2552 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
  

  

  

องคประกอบที่ องคประกอบที่ 11  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน  

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบ 

ที่ 1 ซึ่งเปนองคประกอบที่คํานึงถึงการดําเนินงานของหนวยงานตามปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงคที่

หนวยงานกําหนดไว และสอดรับกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงการ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานที่หนวยงานกําหนด จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงาน

ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนน

เฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2   ผลการประเมินองคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา)

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
สํานกัสงเสรมิฯ กําแพงแสน กรรมการ สํานกัสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน     1.50 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 

1.1 มีการกําหนดปรัชญา หรือ

ปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันากลยุทธ 

แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวดั

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนใหครบ 

ทุกภารกิจ 

3 3 7 7 3 3 1 1 3 3 / / / / 

1.2 รอยละของการบรรลุ

เปาหมายตามตัวบงชี้ของ 

การปฏิบัติงานที่กําหนด 

47 81.03% 68 95.77% 137 95.14% 137 95.14% 75.48 

%  

90% 2 3 3 3 / / / / 

58 71 144 144 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้ 
 จุดแข็ง 

1. ผูบริหารมีกลยุทธในการสื่อสารวิสัยทัศน แผนปฏิบัติงาน ตัวชี้วัด สูบุคลากรทุกระดับ โดยผาน

ข้ันตอนการบริหาร และผานการประชุมสัมมาทิฐิ การสัมมนาบุคลากร 
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2. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน ที่มีการเชื่อมโยงครอบคลุมทุกภารกิจ และตอบสนองพันธกิจของวิทยา

เขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัย 
จุดออน 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ที่แสดงถึงผลสําเร็จของกลยุทธ พันธกิจ วิสัยทัศน ปรัชญา 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบที่ 2 

ภารกิจหลัก ซึ่งเปนองคประกอบที่มุงเนนใหหนวยงานกําหนดภารกิจหลักใหสอดคลองกับบทบาทและหนาที่

ของหนวยงาน โดยมุงสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.80 อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 

2.80 อยูในเกณฑดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3  ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศกึษา

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินเปาหมาย ประเมิน
พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
สํานกัสงเสรมิฯ กําแพงแสน กรรมการ สํานกัสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั     2.00 3.00 2.80 2.80 5.00 4.00 5.00 4.00 

2.1 รอยละของกิจกรรม/

โครงการบริการทาง

วิชาการ และวิชาชีพ  

ที่ตอบสนองความ

ตองการพฒันา และ

เสริมสรางความ

เขมแข็งของสังคม 

ชุมชน ประเทศชาติ 

และนานาชาติ ตอ

บุคลากรประจํา 

37 50% 83 110.67% 71 93.42% 69 90.79% 43. 

37% 

60% 3 3 3 3 / / / / 

74 75 76 76 

2.2 ระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

2.42 4.07 4.05 4.06 4.12 4.12 1 3 3 3 / x / / 

2.3 ระดับความสําเร็จของ

การใหบริการที่

สอดคลองกับความ

ตองการของ

ผูรับบริการ 

4 5 5 5 5 5 2 3 3 3 / / / / 
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ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศกึษา

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินเปาหมาย ประเมิน
พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
สํานกัสงเสรมิฯ กําแพงแสน กรรมการ สํานกัสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

2.26 รอยละของผลงาน

วิชาการที่ไดรับการจด

ลิขสทิธิ์ และ/หรือ ได

รับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชือ่ถือได

ตอจํานวนบุคลากร

ประจํา 

0 0.00% 0 0.00% 26 34.21% 25 32.89% 31% 31% 0 0 3 3 / / / / 

74 74 76 76 

2.27 ระดับความสําเร็จของ

การสรางเครือขาย

บริการทางวิชาการ 

0 0 4 4 3 3 0 0 2 2 / / / x 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้  
จุดแข็ง 
1. มีโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคมเปนจํานวน 69 โครงการ มีผูไดรับบริการจํานวน

มาก ประมาณ 5,000 คน สรางชื่อเสียงและรายได ประมาณ 70 ลานบาท 

2. มีการสรางเครือขายการบริการวิชาการเปนจํานวน 7 กลุม ไดแก ภายใน มก. ระดับมหาวิทยาลัย 

องคกรระหวางประเทศ ภาคเอกชน กรม กระทรวงรัฐวิสากิจ ชุนชนและทองถิ่น และเกษตรกรและสถาบัน

เกษตรกร ซึ่งทําใหมีโอกาสในการขยายงานใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น 
จุดออน 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการปรับปรุงการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการใหครอบคลุมประเด็นสําคัญ 

4 ประเด็น ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไดแก ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ 

ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานคุณภาพการใหบริการ 

2. ควรมีการนําผลการประเมินการทํางานรวมกับเครือขายไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบที่ 3 

ซึ่งเปนองคประกอบที่มุงเนนใหมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการที่ดี เนนการกระจายอํานาจ 

ภาวะผูนําของผูบริหาร การพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและดําเนินการอยางตอเนื่อง จํานวน 8 ตัวบงชี้ พบวา 

หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
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มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการประเมิน องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
สํานกัสงเสรมิฯ กําแพงแสน กรรมการ สํานกัสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่3  การบรหิารและจัดการ     2.33 2.17 3.00 3.00 8.00 8.00 8.00 8.00 

3.1 มีระบบการบริหารจัดการที่ดี

แบบธรรมาภิบาล และภาวะ

ผูนํา 

5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 / / / / 

3.2 มีการพัฒนาหนวยงานสู

องคการเรยีนรู 

 

0 0 4 4 4 4 0 0 3 3 / / / / 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย  
(ปการศกึษา

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
สํานกัสงเสรมิฯ กําแพงแสน กรรมการ สํานกัสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

3.3 มีกระบวนการและกลไกในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ

พัฒนา และธํารงรักษาไวให

บุคลากรมีคณุภาพและ

ประสิทธิภาพ 

4 0 5 5 5 5 2 0 3 3 / / / / 

3.4 ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหบุคคลภายนอกเขา 

มามีสวนรวมในการพฒันา

หนวยงาน 

4 5 5 5 3 4 2 3 3 3 / / / / 

3.5 มีการนําระบบบริหารความ

เสี่ยงมาใชในกระบวนการ

บริหารจัดการ 

0 0 5 5 4 4 0 0 3 3 / / / / 

3.6 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดบับุคคล 

2 3 8 8 7 7 1 1 3 3 / / / / 

3.7 มีระบบการมอบหมายงานตาม

ใบมอบหมายงาน (JA) 

5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 / / / / 

3.8 รอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนที่ไดรับการพฒันา

ความรูและทักษะวชิาชพีทั้งใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

74 100% 71 94.67% 75 98.68% 75 98.68% 80. 

52% 

80. 

72% 

3 3 3 3 / / / / 

74 75 76 76 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. มีการริ เ ร่ิมดําเนินการประเมินและพัฒนาบุคลากร  โดยระบบสมรรถนะความสามารถ 

(Competency) 

2. บุคลากรมีการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ และทุมเทเสียสละในการทํางานสูง พรอมที่จะ

เรียนรูงานใหม 

3. บุคลากรมีความรัก และความภาคภูมิใจ ในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

4. ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความมุงมั่นในการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

สูเปาหมาย 
จุดออน 
 ไมมี 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรนําผลประเมินผูบริหารเปดเผยใหบุคลากรรับทราบทั่วกัน 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบที่ 4 

ซึ่งเปนองคประกอบที่มุงเนนระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวิเคราะหตนทุนตอหนวยเพื่อรายงานใหผูบริหารทราบ จํานวน 

3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  ผลการประเมนิองคประกอบที่ 4  การเงนิและงบประมาณ 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ป

การศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 

สํานกัสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน กรรมการ สํานกัสงเสรมิฯ 
กําแพงแสน 

กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มี
พัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่4  การเงนิและงบประมาณ      3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

4.1 มีระบบและกลไกใน

การจัดสรร การ

วิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงนิ

และงบประมาณอยาง

มีประสิทธิภาพ 

7 7 7 7 7 7 3 3 3 3 / / / / 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน            13 

 

4.2 มีการใชทรัพยากร

ภายในและภายนอก

หนวยงานรวมกนั 

0 0 4 4 4 4 0 0 3 3 / / / / 

4.3 รอยละของกิจกรรม

การใหบริการที่มีการ

วิเคราะหตนทนุตอ

หนวย 

34 94.44% 48 100% 39 100% 35 100% 80% 80% 3 3 3 3 / / / / 

36 48 39 35 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงิน 

2. มีการวิเคราะหตนทุนผลผลิตทุกโครงการบริการวิชาการ 
จุดออน 
 ไมมี 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรนําเสนอรายงานการเงินและงบประมาณ ภาพรวม  จําแนกตามแผนงาน / โครงการ 

ทุกรายไตรมาส 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบที่ 5 

ซึ่งเปนองคประกอบที่มุงเนนใหเกิดการประกันคุณภาพภายในอยางทั่วถึง และการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยกําหนดขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง และสะทอนใหเห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร 

จํานวน 2 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑดี สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.50 อยูในเกณฑดี รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6  ผลการประเมินองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศกึษา

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมินเปาหมาย ประเมิน
พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
สํานกัสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน กรรมการ สํานกัสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      3.00 3.00 2.50 2.50 2.00 1.00 2.00 1.00 
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5.1 มีระบบและกลไก

การประกัน

คุณภาพภายในที่

เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหาร

จัดการ 

0 0 6 6 5 5 0 0 3 3 / / / / 

5.2 ระดับความสําเร็จ

ของการประกัน

คุณภาพภายใน 

4 4 3 3 4 4 3 3 2 2 / x / x 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. มีระบบงานประกันคุณภาพที่เปนสวนหนึ่งของงานประจํา 

2. มีแบบเก็บขอมูลดิบที่ดี 
 จุดออน 

1. เอกสารหลักฐานบางรายการไมตรงกับปที่ตรวจประเมิน และตัวบงชี้ 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดเอกสารหลักฐานของปที่ตรวจประเมินใหถูกตอง ครบถวน และตรงกับตัวบงชี้ 

2. ควรมีระบบการจัดเก็บขอมูลที่สม่ําเสมอประจําเดือน 

3. ควรใชฐานขอมูลสารสนเทศที่มีอยูแลวใหเต็มประสิทธิภาพ 

4. ควรจัดทําแผนปรับปรุงภายใน 2 เดือน หลังจากไดรับผลการประเมิน 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบที่ 6 

ซึ่งเปนองคประกอบที่มุงเนนการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยใชผลการวิเคราะหปญหา 

และอุปสรรคในภาพรวมขององคกรมาเปนแนวทางแกไข เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการดําเนินงานใหมาก

ข้ึน จนสามารถแขงขันกับหนวยงานภายนอกได จํานวน 3 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยูในเกณฑ

ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี 

ผลการดําเนินงาน(ปการศึกษา) เปาหมาย 
(ปการศกึษา) 

ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 3)  

ประเมิน
เปาหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

2550 2551 2552 2552 2553 2550 2551 2552 
สํานกัสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน กรรมการ สํานกัสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

สํานกั กรรม 
การ 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ  
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ 
 (% หรือ
สัดสวน) 

/ = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไมบรรลุ x = ไมมี
พัฒนาการ 

องคประกอบที่ 6  การพฒันาและปรับปรงุระบบดําเนนิงาน      0.00 0.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 
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6.1 ระดับความสําเร็จ

ของการพัฒนาและ

ปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

0 0 4 4 4 4 0 0 3 3 / / / / 

6.2 รอยละของการรักษา

มาตรฐานระยะเวลา

การใหบริการ 

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 165 93.75% 19 95% 90% 90% 0 0 3 3 / / / / 

0 0 176 20 

6.3 รอยละของการลด

ระยะเวลาการ

ใหบริการ 

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 27.44 44.26% 8.05 53.67% 13% 13% 0 0 3 3 / / x / 

0 0 62 15 

 

  คณะกรรมการประเมินฯ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
จุดแข็ง 
1. มีการปรับลดระยะเวลาการใหบริการที่รวดเร็ว 
จุดออน 
1. บุคลากรที่จัดเก็บขอมูลมีความเขาใจคลาดเคลื่อนในตัวบงชี้ที ่6.2 และ 6.3 
ขอเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มชองทางการใหบริการดวยระบบออนไลน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เชน การจองหองพัก 

การขอใชบริการสื่อวีดิทัศน ฯลฯ 

2. ควรติดตามและปรับปรุงกระบวนงานการใหบริการที่ใชเวลาเกินมาตรฐาน 
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ภาคผนวกที่ 1 
ขอมูลพืน้ฐานผลการดําเนินงาน 

 

ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

  องคประกอบที่ 1           

1  มีการกําหนดปรัชญา หรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ

กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ระดับ 3 3 7 7 

2  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป

งบประมาณทั้งหมด 

ตัว 58 71 144 144 

3  จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุ

เปาหมาย 

ตัว 47 68 137 137 

  องคประกอบที่ 2           

  ตัวบงช้ีบังคับ           

4  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพ 

โครงการ/

กิจกรรม 

37 83 71 69 

5  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน 74 75 76 76 

6  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอ คน 0 0 0 0 

7 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 

1-5 

2.42 4.07 4.05 4.06 

8 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ 

ระดับ 4 5 5 5 

  ตัวบงช้ีเลือก           

  ดานการวิจัย           

91  จํานวนผลงานที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์ และ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่

เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง     26 25 

92 -  จํานวนผลงานที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูล

ลิขสิทธิ์ 

ชื่อเรื่อง     25 25 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

93 -  จํานวนผลงานที่ไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่

เชื่อถือได 

ชื่อเรื่อง     1 0 

  ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม           

94 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายบริการทาง

วิชาการ 

ระดับ     4 4 

  องคประกอบที่ 3           

128 มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภิบาล และ

ภาวะผูนํา 
ระดับ 5 5 5 5 

129 มีการพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู ระดับ     4 4 

130 มีกระบวนการและกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 

ระดับ 4 0 5 5 

131 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให

บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

หนวยงาน 

ระดับ 4 5 5 5 

132 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน

กระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ     5 5 

133 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และ

เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

ระดับ 2 3 8 8 

134 มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน 

(JA) 

ระดับ 5 5 5 5 

135 จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตางประเทศ (ไมนับซํ้า) 

คน 74 71 75 75 

136 -  ในประเทศ  คน 73 70 75 75 

137 -  ตางประเทศ คน 1 1 0 0 

138  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด รวมลา

ศึกษาตอ 

คน 74 75 76 76 
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ชอง รายการ หนวย 

ผลการดําเนินงานภาพรวมของ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

กรรมการ 

2550 2551 2552 2552 

139  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอ 

 
 

คน 0 0 0 0 

  องคประกอบที่ 4           

140 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห

คาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยาง

มีประสิทธิภาพ 

ระดับ 7 7 7 7 

141 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกหนวยงาน

รวมกัน 

ระดับ     4 4 

142 จํานวนกิจกรรมการใหบริการที่มีการวิเคราะหตนทุน

ตอหนวยงาน 

กิจกรรม 34 48 39 35 

143 จํานวนกิจกรรมการใหบริการทั้งหมด กิจกรรม 36 48 39 35 

  องคประกอบที่ 5           

144 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน

สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 

ระดับ     6 6 

145 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายใน ระดับ 4 4 3 3 

  องคประกอบที่ 6           

146 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง

กระบวนการดําเนินงาน 

ระดับ     4 4 

147  จํานวนผูรับบริการที่ไดรับบริการตามเวลามาตรฐาน คน     165 19 

148  จํานวนผูรับบริการทั้งหมดที่ไดรับบริการใน

กระบวนงานที่นํามาประเมิน 

คน     176 20 

149  ระยะเวลามาตรฐานในแตละกระบวนงาน นาที/ชม./

วัน 
    62 15 

150  ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใหบริการไดในแตละกระบวนงาน นาที/ชม./

วัน 
    34.56 6.95 

 

หมายเหต ุ
   หมายถึง  ขอมูลเชิงปริมาณ 

 หมายถึง  ขอมูลเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวกที่ 2   
ขอมูลการสมัภาษณ 

 กลุมผูบริหาร (2 คน) 
เร่ิมการสัมภาษณ 14.10 น. 

องคประกอบที่ 1 

คณะกรรมการฯ : การจัดทําแผนกลยุทธในชวงแรกของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ดําเนินการกันเองหรือมี

วิทยากร 

ผูบริหาร    : ในชวงแรก สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน จัดทําแผนกลยุทธกันเอง  ตอมาไดเชิญ 

ดร.จตุพร  สังขวรรณ จากบริษัท International Advisory Associates จํากัด มาเปน

วิทยากร 

คณะกรรมการฯ : มีกระบวนการถายทอดตัวชี้วัดไปสูระดับผูลางปฏบัิติการอยางไร 

ผูบริหาร    : 1. ตามลําดับข้ันการบริหารงาน 

 2. ผูอํานวยการฯ ไดถายทอดตัวชี้วัดไปสูบุคลากรในที่ประชุมสัมมาทิฐิของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

คณะกรรมการฯ :  บุคลากรทราบหรือไมวาแผนงานของสํานักสงเสริมฯ กาํแพงแสน จะเปนไปในทิศทางใด 

ผูบริหาร : ทราบจาก 1. สําหรับแผนงานเดิมมีการประชุมชี้แจงแผนงานของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ตามลําดับข้ันการบริหารงาน   2. สําหรับแผนงานในอนาคตใหบุคลากร 

ทุกคนของสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน เขารวมจัดทําแผนกลยุทธ ของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน  

คณะกรรมการฯ : ในกรณทีี่ผลการดําเนนิงานไมไดไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ผูบริหารมีการติดตามผล

การดําเนินงานอยางไร 

ผูบริหาร    : มีการติดตาม โดยใหหัวหนาฝายแตละฝายรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุม

กรรมการบริหาร ฯ 

องคประกอบที่ 2 

คณะกรรมการฯ : สํานักงานเลขานุการมีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการภายในสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน หรือไม 

ผูบริหาร    : มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการภายในหนวยงาน 

คณะกรรมการฯ : ฝายสื่อสารการตลาด และฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนาใหบริการเกี่ยวกับอะไรบาง 

ผูบริหาร : ฝายสื่อสารการตลาดใหบริการ เร่ือง การแนะนําสวนแสนปาลมใหกับผูเขาเยี่ยมชม 

การประชาสัมพันธ  การนําเสนอสินคา / บริการใหผูใชบริการ เปนตน 

   ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สวนใหญใหบริการการเปนที่ปรึกษาของกระทรวง กรม
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ตางๆ  ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุมเครือขายบริการวิชาการของสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน 

องคประกอบที่ 3 

คณะกรรมการฯ : มีบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน หรือไม 

ผูบริหาร    : มีบุคลากรภายนอกไดรับการแตงตั้งเปนผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่เปนที่ปรึกษาในดานตางๆ 

12 คน เชน อ.สวัสด์ิ  หร่ังเจริญ ผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนประชาชน เปนที่ปรึกษาดาน 

การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน  

คณะกรรมการฯ : ผูทรงคุณวุฒิมาจากหนวยงานภาคสวนใดบาง 

ผูบริหาร    : ผูทรงคุณวุฒิจากภาคสวนบริษัทเอกชน จํานวน 3 ทาน 

คณะกรรมการฯ : ขอมูลทางเว็บไซตเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารตางๆ ไมไดปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

ผูบริหาร    : รับทราบและจะดําเนินการตอไป 

คณะกรรมการฯ : บุคลากรของฝายสื่อสารการตลาด มีจํานวน 2 คน ใชหรือไม 

ผูบริหาร : ฝายสื่อสารการตลาดเปนฝายที่เกิดขึ้นใหม หลังจากที่สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน แยกตัว

ออกจากสํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน โดยบุคลากรในฝายสื่อสารการตลาดทั้ง 

2 ทาน ดํารงตําแหนง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  แตบุคลากรทุกคนของสํานักสงเสริม ฯ 

กําแพงแสน เปนนักการตลาด เพราะบุคลากรทุกคนสามารถขายสินคาและบริการของ

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ได และการทํางานจริง ไมมีการแบงฝาย มีการทํางานเปนทีม 

(Team work) 

คณะกรรมการฯ : บุคลากรเขา-ออก มีจํานวนมาก จะมีแนวทางแกไขอยางไร 

ผูบริหาร    : ทําระบบ Competency  ปูพื้นฐานใหกับบุคลากร  และสราง Talent  Management 

องคประกอบที่ 4 

คณะกรรมการฯ : รายงานเงินคงเหลือประจําวัน มีเฉพาะรายงาน สวนหลักฐานที่เปนสรุปรายเดือนยังไมพบ

ในแหลงตรวจสอบ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการจัดทํารายงานสรุปรายเดือนหรือไม 

ผูบริหาร : มีสรุปรายเดือน  จะนําเอกสารเหลานั้นมาใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบ 

องคประกอบที่ 5 

คณะกรรมการฯ : ผูบริหารมีสวนรวมในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) อยางไร 

ผูบริหาร    : หัวหนาฝายตางๆ ชวยพิจารณาหลักฐานแหลงตรวจสอบในแตละเกณฑของตัวบงชี้  และ

มีการจัดสัมมนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพิจารณารายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR)  และมอบหมายผูรับผิดชอบวิเคราะหและรวบรวมหลักฐานเปนราย

องคประกอบ 
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องคประกอบที่ 6 

คณะกรรมการฯ : สํานักงานเลขานุการที่มีการระบุเวลาการใหบริการอยางชัดเจน แตฝายอื่นๆ ไมไดระบุ

ระยะเวลาเริ่มตนการใหบริการและเวลาสิ้นสุดการใหบริการที่ชัดเจน  ดังนั้น คณะ

กรรมการฯ จึงขอประเมินเพียง 1 กระบวนงาน  

ผูบริหาร    : รับทราบ 

ภาพรวม 

คณะกรรมการฯ : ในภาพรวมโครงการบริการวิชาการที่สรางชื่อเสียงหรือ สรางรายได ใหสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน มีโครงการใดบาง 

ผูบริหาร    :  ระดับนานาชาติ คือ โครงการ Enhancing Women’s Role in Rural Development และ

โครงการ Sustainable Agricultural Production through Agricultural Extension 

Approaches 

 ระดับชาติ ไดแก 

- โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน  สํานักกษาปณ ที่รังสิต 

- แสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม 

- โครงการบริการวิชาการดานที่ปรึกษา  คือ  โครงการจัดทําแผนแมบทฯ ของสปก. 

- คายตางๆ เชน คายเยาวชนสมองแกว 

- ชมรมเห็ด 

- วิทยุชุมชน 

จบการสัมภาษณ 14.40 น. 

 กลุมบุคลากร ขาราชการ พนักงานและลูกจางชัว่คราว (9 คน) 
เร่ิมการสัมภาษณ 14.45 น. 

คณะกรรมการฯ : ความภาคภูมิใจที่ทํางานสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

บุคลากร    : มีความสุข  ที่นี่พัฒนาไปเร็ว  ภูมิทัศนดี 

คณะกรรมการฯ : ทานทราบไดอยางไรวามีตัวบงชี้ (KPI) ในแผนงาน 

บุคลากร    : รับทราบจากที่ประชุมฝาย 

คณะกรรมการฯ : จากการที่สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการจัดทําแผน   ทราบหรือไมวามี

นโยบายไปในทิศทางใด 

บุคลากร    : ทราบจากผูบังคับบัญชา และทราบจากการจัดทําแผนกลยุทธ 

คณะกรรมการฯ : การเปลี่ยนฝายการพิมพเปนงานการพิมพ สังกัดฝายสื่อการสงเสริม คิดวาดีหรือไม 

บุคลากร    : ดี  เพราะ เดิม การเพิ่มบุคลากรดานการพิมพของฝายการพิมพจะยาก  เมื่อรวมกับฝาย
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ส่ือการสงเสริมแลว มีบุคลากรจํานวนมากขึ้นกวาเดิม  จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน 

คณะกรรมการฯ : ในการใหบริการหองพัก สามารถโทรศัพทจองหองพักไดหรือไม 

บุคลากร    : สามารถโทรศัพทจองหองพักได โดยลูกคามี 3 ประเภท คือ ประเภทโครงการ ประเภท

โทรศัพทจองลวงหนา และประเภท Walk in 

คณะกรรมการฯ : ระยะเวลาที่ใชในการ  Check in ประมาณกี่นาที กรณีเกิดปญหาแจงใหผูบังคับบัญชา

ทราบไดอยางไร 

บุคลากร : กรณีไมมีลูกคาใชเวลาใหบริการประมาณ 5 นาที หากมีลูกคามาก จะใหบริการตามลําดับ

กอนหลัง ซึ่งลูกคาอาจรอนาน  กรณีใชเวลาการใหบริการเกินที่กําหนด  จะเขียนบันทึกใน

สมุดบันทึก และรายงานตอผูบังคับบัญชาทุกวัน 

คณะกรรมการฯ : ทราบหรือไมวาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จะเปลี่ยนชื่อ 

บุคลากร : ทราบวาจะเปลี่ยนชื่อเปน ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ ดังเดิม ซึ่งไดรับ

การอนุมัติจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งเปนผลดีเพราะชื่อปจจุบันจะซ้ํากับชื่อของสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม ของวิทยาเขตบางเขน และขณะนี้เร่ืองการเปลี่ยนชื่ออยูระหวางการ

พิจารณาของที่ประชุมกรรมการบริหารสํานักฯ 

คณะกรรมการฯ : การประเมินผูบริหาร เร่ิมข้ึนเมื่อใด 

บุคลากร : ต้ังแตมีการตรวจประกันคุณภาพ 

คณะกรรมการฯ : มีการแจงผลการประเมินผูบริหารป 2552 ใหบุคลากรทราบหรือไม 

บุคลากร : ไมมี เนื่องจากอยูระหวางการสรุปผลการประเมิน 

คณะกรรมการฯ : ทานประเมินผูอํานวยการ รองผูอํานวยการฯ ฝายกิจการพิเศษ และรองผูอํานวยการฯ ฝาย

วิชาการ เปนอยางไร 

บุคลากร : ใหดีเยี่ยม เพราะผูอํานวยการฯ มีศักยภาพ พิจารณาจากรายรับที่เพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

คณะกรรมการฯ : ภาพรวมอยากใหสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปรับปรุงในเรื่องใดบาง 

บุคลากร : คิดวาคงติดระเบียบ เพราะเปนหนวยงานของรัฐ 

คณะกรรมการฯ : เมื่อมีระบบประกันคุณภาพแลว สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการปรับปรุงดีข้ึนหรือไม 

บุคลากร : การใหบริการมีพัฒนาขึ้น แตทํางานหนักขึ้น 

คณะกรรมการฯ : ทานมีความรูเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพมากนอยเพียงใด คิดจาก 100%  และทานมี

สวนรวมในระบบประกันคุณภาพหรือไม 

บุคลากร : บุคลากร 5 ทานมีความรูเร่ืองประกันคุณภาพประมาณ 70-85% และเปนคณะทํางาน

ประกันคุณภาพของฝาย  สวนบุคลากรทานอื่นจะทํางานในสวนเก็บขอมูลสงใหงานประกัน
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คุณภาพ 

จบการสัมภาษณ 15.15 น. 

 กลุมผูใชบรกิาร (2 คน) 
เร่ิมการสัมภาษณ 15.21 น. 

1. คุณหรรษา ผูกพันธ บริษัท ทชิชิ่งกรุป จาํกัด 

คณะกรรมการฯ : ใชบริการดานไหนของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ผูใชบริการ : การอัดสําเนา VCD โดยมหาวิทยาลัยเปนผูผลิต แลวบริษัทนําไปจําหนาย 

คณะกรรมการฯ : มีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ในระดับใดจาก 100% 

ผูใชบริการ : พึงพอใจในระดับมาก 95% เนื่องจากการติดตองานตางๆ ไมมีติดขัด และอาจารย

ใหบริการดี (อาจารย = บุคลากร) 

คณะกรรมการฯ : อยากใหสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปรับปรุงในเรื่องอะไรบาง 

ผูใชบริการ : มี VCD ในเรื่องอื่นๆ 

2. คุณตติยา พดุเทศ ครูศูนยการศกึษานอกโรงเรียน (กศน.) อ.หัวหนิ จ.ประจวบคีรขีนัธ 

คณะกรรมการฯ : ใชบริการดานไหนของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

ผูใชบริการ : รับการอบรมในหลักสูตร การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเนื้อสุกร วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2553 

และหลักสูตร การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากขาว วันที่ 23-25 มิถุนายน 2553 

คณะกรรมการฯ : ทราบขาวการฝกอบรม จากแหลงขางใด 

ผูใชบริการ : อินเตอรเน็ต 

คณะกรรมการฯ : มีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ในระดับใดจาก 100%  

ผูใชบริการ : มีความพึงพอใจ 100%  เนื่องจากหลักสูตรดี คาใชจายไมแพง หองพักราคาถูก สามารถ

นําความรูที่ไดไปสอนชาวบานได 

คณะกรรมการฯ : อยากใหสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปรับปรุงในเรื่องอะไรบาง 

ผูใชบริการ : มีหลักสูตรใหม เชน การทําอาหาร / ขนม 

จบการสัมภาษณ 15.30 น. 

 



 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน            26 

 

  

 

ภาคผนวกที่ 3  
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คณะกรรมการประเมินฯ  พบผูบริหาร 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 
ผูบริหารรายงานผลดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ประเมินฯ  วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

สัมภาษณผูบริหาร 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

สัมภาษณบุคลากร 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

ผูบริหารรายงานผลดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ประเมินฯ  วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

ผูบริหารรายงานผลดําเนินงานตอคณะกรรมการ

ประเมินฯ  วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 
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ตรวจเยี่ยม 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

ตรวจเยี่ยม 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร

และบุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน รับทราบ  

วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหผูบริหาร

และบุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน รับทราบ  

วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 

ตรวจเยี่ยม 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 

ตรวจเยี่ยม 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 


