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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจําปีการศึกษา 

2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์เลขานุการสํานัก หัวหน้าฝ่าย ผู้รับบริการ และบุคลากร จํานวน 
19 คน 

สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงาน
ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.48 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เพิ่ม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้เพิ่ม มี
คะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ ลักษณะ

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

  - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   - - 4.00 5.00 3.74 4.74 3.80 4.80

องค์ประกอบที่ 3  การบริหาร
และจัดการ  

  5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

  - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

บังคับ - - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

เพิ่ม - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

  - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม (13 ตัวบ่งชี้   5.00 5.00 4.67 4.78 3.74 4.74 4.48 4.79
ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก
เฉลี่ยภาพรวม (14 ตัวบ่งชี้)   5.00 5.00 4.67 4.78 4.05 4.80 4.52 4.80
ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 

 

 

ภาพรวม 
จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการทางการเกษตร ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และสอดคล้อง

กับอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  
2. มีสภาพแวดล้อมที่ดี และบุคลากรมีความเป็นมิตรและมีจิตบริการเหมาะสมกับพันธกิจหลักของ

หน่วยงานในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและสังคม 
3. มีโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมและสามารถดําเนินการให้เบ็ดเสร็จได้ในองค์กรเดียวกัน 
4. สํานักส่งเสริมฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมีการปลูกฝังหลักการที่ว่า ได้ “โอกาส” เป็นผู้ “ให้” 

เป็นครอบครัว “เรา” และบุคลากรทุกคน “มี” ความสุข เพื่อช่วยให้สามารถขับเคลื่อน และพัฒนาองค์กรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กําหนด ภายใต้นโยบายการบริหารงาน 2 หลัก คือ ETO และวิถี ผอ.
ETO ดังนั้น ควรใช้จุดแข็งการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่กําหนด  

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้บริการเชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน ได้แก่ หน่วยงานใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภายนอก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้หน่วยงานภายในสนับสนุนกิจการภายใน 

2. ควรกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานัก 
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนางานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
รวมถึงค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนของทุกฝ่าย และนํามารวบรวมจัดเก็บให้ครบทุกฝ่าย 

3. ควรมีฐานข้อมูลของผู้เข้ารับการอบรม และองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของการอบรม และเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายการดําเนินงานของสํานักอย่างเข้มแข็ง 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1.  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้สํานักส่งเสริมฯ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับภายนอกมากขึ้น เช่น 

จัดสรรงบประมาณสําหรับการสร้างสื่อดิจิตอล เคเบิ้ลทีวี ฯลฯ เพื่อเป็นผู้นําทางด้านการให้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
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นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
1. กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอก สํานักส่งเสริมฯ มีการแต่งต้ังที่ปรึกษา

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อช่วยในการพัฒนาการบริหารงานตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ทั้ง
ในด้านกฎหมาย วิเทศสัมพันธ์ สื่อเพื่อบริการวิชาการ การวางแผน และหลักสูตรการฝึกอบรม ส่งผลให้มีการ
บริหารจัดการที่ดีและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน 

2. กระบวนการตรวจสอบจํานวนที่ว่างที่มีสิทธ์ิสมัครในการเข้ารับการฝึกอบรม ได้หลายช่องทางทั้งทาง
เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล์ ส่งผลให้ผู้รับบริการรับทราบจํานวนที่ว่างที่มีสิทธ์ิสมัครในแต่ละโครงการที่เป็นปัจจุบัน 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน
การบริการวิชาการ ที่สามารถส่งเสริมและให้ความรู้แก่ประชาชนทางด้านการเกษตรและอื่นๆ โดยมีโครงการ
กิจกรรมการส่งเสริมและเผยแพร่ จํานวน 383 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วม 19,380 คน การผลิตสื่อ จํานวน 60 เรื่อง มี
จํานวนผู้รับบริการส่ือและสิ่งพิมพ์ 2,858 คน การวิจัยและพัฒนาด้านการบริการวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง จํานวน
โครงการที่ประเมิน 16 หลักสูตร การพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งการให้บริการวิชาการ 91 ครั้ง และ  
จํานวนโครงการกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 78 เรื่อง 
 อย่างไรก็ตาม สํานักควรมีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุค
ปัจจุบัน เช่น การสร้างสื่อดิจิตอล เคเบิ้ลทีวี ฯลฯ เพื่อเป็นผู้นําทางด้านการให้บริการตามพันธกิจของหน่วยงาน 
และเตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ตามประเด็นที่
หน่วยงานสามารถดําเนินการได้ครบถ้วนทุกประเด็น โดยมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน 14 โครงการ ที่
สามารถดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนดเรียบร้อยแล้ว 9 โครงการ และอยู่ระหว่างดําเนินการที่ยัง
ไม่สําเร็จตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ที่กําหนด 5 โครงการ ได้แก่ 

1. การจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติงานประจําปีทุกโครงการต้องจัดทําตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ มีตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ คือ ร้อยละ 80 ของโครงการในสํานักมีผลประเมินความพึงพอใจระดับดี ซึ่งผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานได้ร้อยละ 50 

2. โครงการติดตามผลการบริการวิชาการของฝ่ายฝึกอบรมและฝ่ายพัฒนาสื่อฯ มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
คือ ทุกโครงการที่มีการติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ต้องมี 3 ประเด็น คือ 1) นําความรู้ที่ได้รับไปใช้กับ
ชีวิตประจําวัน 2) นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 3) นําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อ
การทํางาน ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 15 

3. การทบทวนยุทธศาสตรสํานักฯ  มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ คณะกรรมการพัฒนาเครือข่าย และ
แผนพัฒนาเครือข่าย ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 25 
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4. แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาบุคลากร มี
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรโดยใช้ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 50 

5. การสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ มีตัวช้ีวัดความสําเร็จ คือ กิจกรรมความร่วมมือด้าน
ประกันคุณภาพ ซึ่งผลสําเร็จของการดําเนินงานได้ร้อยละ 15 
 ยกเว้นข้อเสนอแนะบางประเด็นที่สํานักส่งเสริมฯ วิเคราะห์ตนเองแล้วไม่ขอดําเนินการ ได้แก่  
  1. การพิจารณาจัดสรรสวัสดิการให้กับบุคลากรที่มีรายได้น้อยในกรณีฉุกเฉิน  
 2. การนําค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคา มารวมในการคํานวณต้นทุนต่อหน่วยเพ่ือสะท้อน
ค่าใช้จ่ายที่แท้จริง  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก 6 องค์ประกอบ โดย

ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 10 ครั้ง ซึ่ง
ผลการประเมินในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 
2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.62 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.47 อยู่ในเกณฑ์ดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

กรอบการประเมินประสทิธผิลการดําเนินงานจากผลการประเมนิคณุภาพภายใน 
1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันพฤหสับดีที ่5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ ในเบื้องต้น  
  ณ ห้องประชมุ 410 ชั้น 4 อาคารวิทยบรกิาร 
เวลา 09.00 – 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร สํานักส่งเสริมและฝกึอบรม   

ณ ห้องประชมุสํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
- ผู้บริหารสํานักส่งเสริมและฝกึอบรม รายงานผลการดําเนินงานในรอบปี

การศึกษา 2554 ทั้งนี้ ขอใหห้น่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคัญ ดังนี ้
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
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2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพ  
- คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 10.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม ช้ัน 4  
อาคารวิทยบริการ 

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 อาคารวิทยบริการ 
   เวลา 10.30 – 11.30 น. กลุ่มที ่1 กลุ่มเลขานุการสํานักฯ/หัวหน้าฝ่าย   จํานวน 6 คน 
   เวลา 11.30 – 12.00 น.  กลุ่มที ่2 กลุ่มผู้รับบริการหรอืผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   จํานวน 5 คน 
  -  บุคคลภายใน   จํานวน 2 คน 
  -  ภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน 3 คน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 13.40 น.  สัมภาษณ์กลุ่มที่ 3 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง  จํานวน 8 คน 
เวลา 13.40 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
   เวลา 13.00 – 13.45 น. -  ตรวจเยี่ยมฝา่ยโรงพิมพ์  
   เวลา 13.45 – 14.30 น. -  ตรวจเยี่ยมฝา่ยพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
   เวลา 14.30 – 15.15 น. -  ตรวจเยี่ยมฝา่ยฝึกอบรม 
   เวลา 15.15 – 16.00 น. -  ตรวจเยี่ยมฝา่ยส่งเสริมและเผยแพร ่
เวลา 16.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และประชุมสรุปผลการประเมินฯ 

ในเบื้องต้น 

วันศุกร์ที ่6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) 
เวลา 14.30 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจา  
  ให้ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม รับทราบ ณ ห้อง 804  
  อาคารวิทยบริการ 
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วิธีการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักส่งเสริม มีการวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และ
หลังการตรวจเยี่ยม) ดังนี้ 
  1. การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมนิ    
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพื่อวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการประเมิน 
การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อ
สรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
  2. การดําเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธานชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนดเวลาการประเมิน ผู้อํานวยการแนะนํา
ผู้บริหารของหน่วยงาน และบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของหน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินรับทราบ  
   สัมภาษณ์ผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย ได้แก่ เลขานุการสํานัก หัวหน้าฝ่าย บุคลากรสายสนับสนนุ ผู้รับบริการ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 19 คน ตรวจเยี่ยมฝ่ายต่างๆ จํานวน 4 ฝา่ย ศึกษาเอกสารหลักฐาน 
จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  

  3. การดําเนินงานหลงัการตรวจเยี่ยม 
  สรุปผลการประเมินฯ และนําเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บรหิาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
ร่วมอภิปรายผลการประเมิน นําเสนอร่างรายงานผลการประเมินฯ ให้หนว่ยงานทักท้วง ปรับแก้ไข จัดทํารูปเล่ม
ส่งให้กับหน่วยงาน และสํานกังานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี 
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.48 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เพิ่ม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ได้คุณภาพระดับดีมาก และตัวบ่งชี้เพิ่ม มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพ
ระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ ลักษณะ

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม
สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

  - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   - - 4.00 5.00 3.74 4.74 3.80 4.80

องค์ประกอบที่ 3  การบริหาร
และจัดการ  

  5.00 5.00 4.75 4.75 - - 4.80 4.80

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

  - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

บังคับ - - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00

เพิ่ม - - - - 5.00 5.00 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

  - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

เฉลี่ยภาพรวม (13 ตัวบ่งชี้   5.00 5.00 4.67 4.78 3.74 4.74 4.48 4.79
ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก
เฉลี่ยภาพรวม (14 ตัวบ่งชี้)   5.00 5.00 4.67 4.78 4.05 4.80 4.52 4.80
ผลการประเมิน   ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ในรอบปีการศึกษา 2554 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายตัวบ่งชี้ได้ดังนี้ 

ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้  

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนประเมิน
  2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนประเมิน
  2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวม (13 ตัวบ่งชี้) 4.48 4.79

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   5.00 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   3.80 4.80

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 3.75 8,030.88 4.21 8,030.88 4.21 4.21 4.21

1,906 1,906 

2.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 3 4 5 4.00 5.00

หมายเหตุ : มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อ
สังคม ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหาร” ของการประปานครหลวง  

2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 3 2 5 2.00 5.00

หมายเหตุ : มีข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้
- ข้อ 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในโครงการอบรม “การพัฒนาผู้บริหาร” 

ของการประปานครหลวง  
- ข้อ 4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือ

ย่ังยืน  
- ข้อ 5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรอืชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
   เนื่องจากหัวหน้าส่วนงานของการประปานครหลวงที่ได้รับการอบรม เมื่อมีการติดตามประเมินสมรรถนะของแต่ละบุคคลจาก
ผู้บังคับบัญชา พบว่า มีสมรรถนะหลักเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดเพิ่มขึ้น สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาและถ่ายทอดในส่วนงานที่
รับผิดชอบ สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากร ตลอดจนสามารถเลื่อนตําแหน่งทางการบริหารงานที่สูงขึ้นไปเป็นผู้อํานวยการ 1 คน 
นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรให้กับสํานักส่งเสริมฯ เพื่อจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหาร” ท่ีมีการจัดอย่างต่อเนื่องในปี 
2555 

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 3 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   4.80 4.80

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของ

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนนประเมิน
  2554 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ
  ตัวต้ัง ผลลัพธ์

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 
 (% หรือ
สัดส่วน) 

  ตัวหาร ตัวหาร 

หน่วยงาน 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 6 6 4.00 4.00

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 76 84.44 76 84.44 5.00 5.00

90 90

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 7 4.00 4.00

หมายเหตุ : มีผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 2 ข้อ ได้แก่ 
-  ข้อ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล

ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ พบว่า ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ เมื่อเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
กับ 2554 มีผลการพัฒนาไม่ครบทุกตัวบ่งชี้  

-  ข้อ 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวจิัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ ยังไม่พบผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว 

5.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการ
ต่อจํานวบุคลากร 

ร้อยละ 133 164.20 133 164.20 5.00 5.00

81 81

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   5.00 5.00

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

 



 11

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดี
มาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีกระบวนการจัดทําและทบทวนแผนกลยุทธ์ที่เป็นระบบและต่อเนื่อง  
2. มีระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้งผลการ

ดําเนินงานนอกแผน  

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ตัวบ่งชี้ในระดับกลยุทธ์ ไม่สะท้อนผลสัมฤทธ์ิที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในระดับกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ 

เช่น การพัฒนากระบวนการส่งเสริมและเผยแพร่ แต่การกําหนดตัวบ่งชี้เป็นการวัดการดําเนินงานโครงการ 
2. การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนที่ทําเสนอผู้บริหาร ควรสรุปความสําเร็จในระดับกลยุทธ์ และ

ความสําเร็จควรสรุปเป็นร้อยละของการบรรลุตามเป้าหมาย   
 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1. มีศักยภาพในการให้บริการวิชาการทางการเกษตร ซึ่งเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ

อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  
2. มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย สามารถตอบสนองและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

เพื่อการพัฒนาอาชีพของประชาชนและการพัฒนาชุมชน ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน 
3. มีสภาพแวดล้อมที่ดี และบุคลากรมีความเป็นมิตรและมีจิตบริการเหมาะสมกับพันธกิจหลักของ

หน่วยงานในการให้บริการวิชาการแก่ประชาชนและสังคม 
4. มีโครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมและสามารถดําเนินการให้เบ็ดเสร็จได้ในองค์กรเดียวกัน 
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5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่ บุคลากรภายใน 
หน่วยงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านสื่อเว็บไซต์ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างคุณค่าต่อการพัฒนา
หน่วยงาน และสังคมภายนอก ในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการให้ครอบคลุมทุกโครงการกิจกรรมและทุกฝ่าย เพื่อ

นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีการติดตามประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการแก่สังคมในโครงการ

กิจกรรมที่สามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอกให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะท้อนให้ว่า 
ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง 
และชุมชนท้องถิ่นหรือองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และเกิดการพัฒนาที่ ย่ังยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานรายข้อของตัวบ่งชี้ 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์และให้บริการเชิงรุกที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายใน ได้แก่ หน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และภายนอก เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้หน่วยงานภายในสนับสนุนกิจการภายใน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ

การจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- สํานักส่งเสริมฯ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมีการปลูกฝังหลักการที่ว่า ได้ “โอกาส” เป็นผู้ “ให้” เป็น

ครอบครัว “เรา” และบุคลากรทุกคน “มี” ความสุข เพื่อช่วยให้สามารถขับเคลื่อน และพัฒนาองค์กรให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กําหนด ภายใต้นโยบายการบริหารงาน 2 หลัก คือ ETO WAY และวิถี ผอ.
ETO ดังนั้น ควรใช้จุดแข็งการมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และวิสัยทัศน์ที่กําหนด 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีแผนและเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการก้าวสู่ประชาคม

อาเซียน เช่น จัดหลักสูตรอาเซียนศึกษา ฝึกอบรมให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมของ
กลุ่มชนชาติในอาเซียน  

2. ควรกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของทุกฝ่ายให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสํานัก 
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนางานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอบสนองต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน 
รวมถึงค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนของทุกฝ่าย และนํามารวบรวมจัดเก็บให้ครบทุกฝ่าย 
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3. ควรนําผลการประเมินความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรทุกโครงการ มาวิเคราะห์และประเมิน
ผลสําเร็จ เพื่อสะท้อนให้เห็นแผนการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของสํานัก 

4. ควรมีการสํารวจลักษณะงานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น ฝุ่นละออง สารเคมีกับบุคลากรที่ทํางาน
ในโรงพิมพ์  และหาแนวทางแก้ไข เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร  

5. ควรมีการทบทวนอัตราค่าตอบแทนวิทยากร เพื่อดึงดูดวิทยากรที่มีช่ือเสียงและความรู้ความสามารถ
สูง ได้หลากหลาย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้โครงการฝึกอบรมเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มีโอกาสในการแสวงหารายได้ที่หลากหลาย  
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
1. การจัดทํารายงานและข้อมูลการเงินเสนอผู้บริหาร ควรเป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์  เพื่อให้ผู้บริหารใช้

ประกอบการตัดสินใจได้ ซึ่งข้อมูลด้านการเงินควรมีความถูกต้องและสะท้อนความเป็นจริงของผลการดําเนินงาน 
เช่น ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และสินทรัพย์ เป็นต้น  

2. ควรแสดงข้อมูลแผน/ผลของ รายรับ-รายจ่าย และเงินคงเหลือจริงของทุกโครงการ เพื่อให้รับทราบ
ผลการดําเนินงานที่เป็นจริงประกอบการตัดสินใจได้มากกว่าข้อมูลการรายงานทางการเงินของสํานัก ซึ่งอาจเป็น
การรายงานการบันทึกบัญชีตามเกณฑ์เงินสด  

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- มีการแต่งต้ังที่ปรึกษาผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อช่วยในการพัฒนาการบริหารงาน

ตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน ทั้งในด้านกฎหมาย วิเทศสัมพันธ์ สื่อเพื่อบริการวิชาการ การวางแผน และ
หลักสูตรการฝึกอบรม ส่งผลให้มีการบริหารจัดการที่ดีและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน 

จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
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1. ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ มีผลการพัฒนาไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ ควรมีการ
มอบหมายผู้รบัผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ และกํากับติดตามผลการดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ 
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรทุกคนทราบถึงแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อการมีส่วนร่วม และมีส่วนช่วยในการขับเคลือ่นการ
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

3. การกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเป็นลักษณะเฉพาะตามเอกลักษณ์ของหน่วยงาน แต่ยังไม่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย จึงควรมีการทบทวนการพัฒนาตัวบ่งชี้เฉพาะที่สอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
คือ สํานึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค ์สามัคค ีเพื่อสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม  - 
จุดที่ควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 
- ควรแสดงขั้นตอนที่มีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างฝ่าย และกําหนดเวลามาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถกํากับติดตามและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้มีการยุบรวมบาง
ขั้นตอนได้  
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2554 

สํานัก กรรมการ
องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ  
1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 8

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั  
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 3.75 4.21 4.21

- ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยต่อจํานวนคนที่ตอบแบบสอบถาม 
ของทุกโครงการกิจกรรม 

คะแนน 8,030.88 8,030.88

-  ผลรวมของจาํนวนคนที่ตอบแบบสอบถามของทกุโครงการ
กิจกรรม 

คน 1,906.00 1,906.00

2.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 3 4 5

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 3 2 5

2.4 ผลการเรยีนรู้และเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนหรือองคก์ร
ภายนอก 

ข้อ 3 5 5

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ  
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทกุ

ระดับของหน่วยงาน 
ข้อ 7 7 7

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ 5 5 5

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 5 6 6

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 6 6

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชพี
ที่สอดคล้องกับการปฏิบัตงิาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 80.00 84.44 84.44

- จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาฯ คน 76 76

- จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 90 90

องค์ประกอบที ่4  การเงินและงบประมาณ  
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 7

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ  
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 8 7

5.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการต่อจํานวนบุคลากร ร้อยละ 164.20 164.20

- จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาฯ กิจกรรม 133 133

- จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 81 81
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ตัวบ่งชี ้ หน่วย เป้าหมาย 
ปี 2554 

ผลการดําเนินงาน 
ปี 2554 

สํานัก กรรมการ
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
ข้อ 5 5 5
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ภาคผนวกที่ 2  
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มเลขานุการสํานักฯ และหัวหน้าฝ่าย   จํานวน 6 คน 
1. มีความสุขกับการปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บริหาร เนื่องจากมีลักษณะของภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการ

ให้บริการแกส่งัคม ทุกคนทํางานร่วมกันในลักษณะรุ่นพี่รุน่น้อง มีน้ําใจให้แก่กัน 
2. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี โดยมกีารสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร มีการถ่ายทอดระหว่างคนรุ่นเก่า

สู่คนรุ่นใหม ่
3. มีการนําระบบ Social Network มาใช้ในการสื่อสารร่วมกันระหว่างคนภายในองค์กร เช่น Facebook ซึ่ง

เป็นสื่อที่อาจทําให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกัน และเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลที่กว้างขวาง ดังนั้น จึงต้อง
มีการสร้างความเข้าใจร่วมกันในการสื่อสารให้คนในองค์กรมีมุมมองและทศันคติที่ดี เพื่อให้เกิดการสื่อสารที่
เหมาะสม 

4. รูปแบบของการสื่อสารร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กร  
- การสื่อสารผ่านการประชุมในระดับฝ่าย และระบบ SMS  
- มีการประชุมระดับหัวหน้าฝ่าย เดือนละครั้ง หนังสือเวียน SMS เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

กฎระเบียบต่างๆ  
- มีการจัดการความรู้ (KM) ในลักษณะพี่สอนน้อง เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และ

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสํานัก โดยพิจารณาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานมาเป็นหัวข้อในการจัดการ
ความรู้ร่วมกัน เช่น การเขียนหนังสือราชการ การจดรายงานการประชุม 

5. การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน มีการสอบถามความต้องการ
ของบุคลากรในการพัฒนาแต่ละด้าน 

6. การวิเคราะห์แนวโน้มการให้บริการเพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้รับบริการ ยังไม่มีการ
วิเคราะห์อย่างชัดเจน เพื่อเปรียบเทียบหน่วยงานที่มีลักษณะภารกิจใกลเ้คียงกัน เช่น การบริหารจัดการ 
ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ  

7. มีการให้ความอนุเคราะห์การให้บริการกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั เพื่อการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แต่
ต้องคํานึงถึงการหารายได้เพื่อการพึ่งพาตนเองให้มากขึ้น  

8. หน่วยงานมีเงินรายได้คงเหลือค่อนข้างน้อย ถึงแม้จะมีการหาเงินรายได้เพิ่มเติมจากการให้เช่าห้องประชุม 
แต่เนื่องจากประสบปัญหาอุทกภัย ทําให้การจัดหารายได้ลดลง ดังนั้น การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือ
บุคลากร จึงต้องใช้เงินสะสมมาใช้ในการบรหิารจัดการ  

9. มุ่งเน้นการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความประทับใจ และรักษาลูกค้าให้คง
อยู่มากที่สุด 

10. การจัดการความรู้ (KM) ร่วมกันระหว่างหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย ควรสร้างความเข้าใจหลกัการคิดวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยในการให้บรกิารของแต่ละฝ่าย เพื่อวางแผนการดําเนินงานของแต่ละฝ่ายได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ทั้งนี้ ควรนําค่าเสื่อมราคามาคิดต้นทุนต่อหน่วยด้วย เพื่อกําหนดระเบียบอัตรา
ค่าบริการให้ชัดเจน 

กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง   จํานวน 5 คน 
1. มีความพึงพอใจในการให้บรกิารอยู่ในระดับดีมาก ในเรื่อง 

- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานได้สะดวก 
- การให้บริการของเจ้าหน้าที่ สามารถให้คําแนะนําและบรกิารที่ดี มีการบริหารจัดการและใหค้วาม

ช่วยเหลือเป็นอย่างดี  
- หลักสูตรที่ได้รบัการฝึกอบรมมีคุณภาพ มีความเข้มแข็งทางการเกษตร ทั้งในด้านเนื้อหา และวิทยากร 

รวมทั้งมีพ้ืนทีจ่อดรถที่เพียงพอ 
2. การประชาสัมพันธ์และการสือ่สาร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง เช่น งานเกษตรแฟร์ อาจารย์

ที่มาสาธิตและฝึกอบรม หนังสือเวียน 
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึง เช่น หนังสือพิมพ์ เนื่องจาก
การรับทราบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง 

- ควรพิจารณาแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการกําหนดอัตราค่าบริการในการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
เนื่องจากผู้รับบริการมีรายได้แตกต่างกัน เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิชาการ  

- ควรปรับปรุงเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องพิมพ์โปสเตอร์ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว 

- วิทยากรมีความรู้ เทคนคิต่างๆ ดี แต่ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ โดยเฉพาะอุปกรณ์ทางด้าน
การทําอาหารยังไม่เพียงพอ ควรมีเครื่องมืออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติให้เพียงพอกับความต้องการใน
แต่ละหลักสูตร 

- ควรมีการทดสอบองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมมคีวามมั่นใจในองค์ความรู้ที่
ได้รับ และสามารถนําไปใช้ได้จริงทั้งในการปฏิบัติงานและครอบครัว 

4. ผู้รับบริการมีการเลือกรับการอบรมตามความพึงพอใจ และตามความสนใจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้วสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และนําไปใช้ประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง  

5. มีความสนใจมาฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาไม่แพง และการใหบ้ริการที่ดี คุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่ 
ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

6. มีการใช้บริการงานสื่อ และส่งนิสิตมาฝึกปฏิบัติงานจริงที่สํานักส่งเสริมฯ ซึ่งนิสิตมีความพึงพอใจ สามารถ
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้จริง 

กลุ่มบุคลากร   จํานวน 8 คน 
1. บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ได้พบปะผู้คนที่มารับบริการที่หลากหลายทั้ง

จากภายในและภายนอก แต่การทํางานร่วมกับกลุ่มคนภายในมีความสขุมากกว่า 
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2. รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร  
- มีการจัดประชุมบุคลากร ในงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม งานสัมมาทิฐิในงานปีใหม่ โดยผู้บริหารมี

การช้ีแจงให้บุคลากรรับทราบนโยบายและแผนงาน ซึ่งบคุลากรสามารถแสดงความคดิเห็นได้ 
- มีการเผยแพรข่้อมูลข่าวสารให้บุคลากรรับทราบ ซึ่งแต่ละงานฝ่ายอาจมีความแตกต่างกัน เช่น บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ SMS เว็บไซต์ การบอกปากต่อปาก ป้ายประชาสัมพันธ์ในสถานที่ต่างๆ 
3. ประโยชน์ที่ได้จากการประกันคุณภาพ 

- มีการทํา KM เพื่อให้ความรู้กับบุคลากรเดือนละครั้ง โดยมีการให้ความรู้ในแต่ละเรื่อง เช่น การเขียน
รายงานการประชุม การร่างหนังสือ เพื่อให้สามารถทํางานทดแทนกันได้ และมีแผนงานในการจัดทํา KM 
อย่างชัดเจน 

- มีการนําผลจากการประกันคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการในแต่ละด้าน เช่น การ
ปรับปรุงเงินเดือน สวัสดิการสําหรับบุคลากร การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

4. ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมและทนัสมัยมากขึ้น เช่น เครื่องมือใน

การพิมพ์โปสเตอร์ ทั้งนี้ มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อจัดซื้อและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
- ควรมุ่งเน้นการให้ความสําคญัในการดูแลสขุภาพของบุคลากรในโรงพิมพ์ โดยอาจปรับปรุงให้มีระบบ

ระบายอากาศที่ดี มีเครื่องฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ  
- ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เพื่อทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า  
- ควรจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร และเพื่อนร่วมงาน 
- ความชัดเจนในด้านนโยบายสวัสดิการสําหรับบุคลากร เช่น การปรับสถานภาพให้เป็นพนักงาน

งบประมาณ สวัสดิการ เงินเดือน เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากร 
- ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการกํากับดูแลติดตามในแต่ละงานให้ชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธิภาพ 
5. มีค่าตอบแทนให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานนอกเวลา 
6. งานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 

- งานฝึกอบรม สามารถให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่าย และการบริการชุมชน 
- งานพัฒนาสื่อ เกี่ยวข้องกับการให้บริการของลูกค้า จําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในการมารับบริการ 
- มีการคิดวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน เช่น การนํากระดาษ Reuse มา

ใช้ การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในระบบสารสนเทศ 
7. บุคลากรส่วนใหญ่รู้ระเบียบกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดค่อนข้างน้อย  



 21

 

8. บุคลากรรับทราบข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัย ในระบบ e-office แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้พิจารณาใน
รายละเอียดของข้อมูล และไม่ใช้ e-mail address ที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้ ทําใหก้ารติดตามข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยไม่ได้ข้อมูลเท่าที่ควร 

9. มีการเผยแพรข่้อมูลทางการเกษตรบนเว็บไซต์ สื่อวีดีทัศนเ์พื่อการศึกษา เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากการ
ดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร ซึง่ก่อให้เกิดมูลค่าและประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนเป็นอย่างมาก 

10. บุคลากรมีโอกาสได้เข้ารับการฝึกอบรมที่เกีย่วข้องกับการปฏิบัติงาน และตามความสนใจของแต่ละบคุคล 
รวมทั้งได้มีส่วนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทีส่ํานักส่งเสริมฯ ดําเนินการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

11. มีแผนการพัฒนาบุคลากร โดยมุ่งเน้นทักษะการสื่อสารของบุคลากร เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
12. ความภาคภูมิใจของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

- มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการถ่ายทอดรุ่นสู่รุน่ เป็นเสมือนครอบครัวเดียวกัน รู้จักวางตัวให้เหมาะสมใน
การปฏิบัติงาน 

- มีการมอบหมายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของแต่ละบคุคล 
- มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างฝ่าย ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายทอดการปฏิบัติงาน

ร่วมกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน ส่งผลให้เกิดมมุมองในการพัฒนางานร่วมกัน 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

  

ผู้บริหารพบคณะกรรมการประเมินฯ 

  

สัมภาษณ์หัวหน้าฝ่าย 

  

สัมภาษณ์บุคลากร 
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สัมภาษณ์บุคลากร 

  

  

  

เยี่ยมชมสถานที ่
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