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บทสรปุสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

ประจําปีการศึกษา 2554 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน  2555 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.79 4.79 4.84 4.84 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.89 4.78 4.79 4.79 4.87 4.80

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังนี้ 
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ภาพรวม 
จุดแข็ง 
1. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงในการหารายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากงานบริการวิชาการ  และการให้บริการที่พักแก่ผู้มาฝึกอบรม 
2. ผู้บริหารขององค์กรมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  สามารถสร้างเครือข่ายกับองค์กรทั้งภายใน  ภายนอก  

ชุมชนต่าง ๆ และเครือข่ายระหว่างประเทศ  ทําให้องค์กรมีศักยภาพสูงในการส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การเกษตร  การส่งเสริมการเกษตร  และเพิ่มช่องทางในการหารายได้จากโครงการพัฒนาวิชาการ 

3. หน่วยงานมีความเข้มแข็งในด้านการพัฒนาองค์กรเรื่องการจัดการความรู้ภายในองค์กร                 
(Knowledge  Management)  สามารถพัฒนาให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรได้  หากได้มีการพิมพ์เผยแพร่องค์
ความรู้นั้นอย่างกว้างขวาง  และปรับปรุงอยู่เสมอจะเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานอื่นต่อไป 

จุดที่ควรพฒันา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
1. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีลักษณะงานบางอย่างซึ่งสามารถใช้บริการจากเอกชนได้ ควร

พิจารณาใช้บริการจากเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของหน่วยงาน  
2. ควรปรับปรุงห้องอาหารสําหรับผู้เข้ารับการอบรมให้มีรูปแบบ บรรยากาศที่ประทับใจมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
 - 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี 
- 

ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กําแพงแสน  มีผลงานดีเด่นในด้านการบริการวิชาการ  ให้ความรู้แก่ชุมชน

ที่หลากหลาย  และดําเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย  ด้านการบริการทางวิชาการ  ผลงานดังกล่าวได้รับรางวัลจากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  
สํานักนายกรัฐมนตรี  สาขาพัฒนาสังคม  ประจําปี  2554  สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2553 
 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2553  พบว่า 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็น
อย่างดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 12 กิจกรรม มีการดําเนินการแล้ว 12 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
100 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน  6 

องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
แล้ว 6 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 5 ในรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 5 – 6 
กรกฎาคม 2553 พบว่า มีผลการดําเนินงาน จํานวน 23 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง 
มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยู่ใน
เกณฑ์ ดีมาก 

ครั้งที่ 6 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหว่างวันที่ 27 – 28 
มิถุนายน 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ ตามที่กําหนดไว้ โดยสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 อยู่ในเกณฑ์ ดี 

วัตถุประสงค์การประเมนิคุณภาพภายใน 
1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

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

ประกันคุณภาพ 
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กําหนดการประเมิน 
วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
๐๘.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประชุม ณ ห้องหมากเหลือง ตึกพัก

พร สุวรรณวาจกกสิกจิ 
๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบ้ริหาร สํานกัส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

และแนะนําคณะผู้บริหารฯ อบปีที่ผ่านมา  
 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ พร้อมทั้งอธิบาย

วัตถุประสงค์ของการประเมินฯ 
 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน รายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมนิ

ตนเอง 
 คณะกรรมการประเมินฯ ซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ตรวจเอกสารหลักฐาน
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการการประเมินฯ สัมภาษณ์บุคลากรและผู้ใช้บรกิาร ณ ห้องหมากเหลือง ตึกพักพร

ฯ 
 กลุ่มที่ ๑  บุคลากร
 - ข้าราชการ สาย ข ๑ คน และสาย ค  จํานวน ๒ คน 

  นายธเนตร ศรีสุข นางสุวินยั พรหมมะ 
 - พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน ๒ คน

  น.ส.นพพร เลศิประเสริฐ  น.ส.นงลักษณ์  วงศ์พรพันธุ์
 - พนักงานเงินรายได้  จํานวน ๒ คน

  นายวิสูตร เลศิประเสริฐ  น.ส.พจนีย์ สถติทรัพย์
 - ลูกจ้างประจํา จํานวน ๒ คน (ระดับปฏิบัตกิารและคนงาน)

  นายสาทร ชาวนาวิก นางแมว จิระสกุลไทย
 - ลูกจ้างชั่วคราว จํานวน ๑ คน (คนงาน)

  น.ส.ราตรี ชมสุข 
 กลุ่มที่ ๒ ผู้ใช้บริการ
 - บุคคล หรือทางโทรศัพท์ จํานวน  ๒ คน

   - ฝ่ายส่งเสรมิเผยแพร่และฝึกอบรม  
   - ฝ่ายส่ือการส่งเสริม ผศ.มณฑาทิพย์ (โรงเรยีนสาธิตฯ)   

๑๓.๔๕ – ๑๔.๓๐ น. ตรวจเยี่ยมฝ่ายต่าง ๆ ในสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน
 -งานการพิมพ ์ เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๐ น. 
 -ฝ่ายส่ือการส่งเสริม เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ น. 
 -ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๔.๒๐ น 



 5 
 

 -สํานักงานเลขานุการ เวลา ๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ น. 
 - ฝ่ายส่ือสารการตลาด เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๐ น. 
 -ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา เวลา ๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ น. 
 - สํานักงานเลขานุการ (อาคารฝึกอบรม) เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๐ น. 
 - สํานักงานเลขานุการ (อาคารหอพัก) เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๕.๒๐ น. 
๑๕.๒๐ – ๑๗.๓๐ น. ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ่)
๑๗.๓๐ น. รับประทานอาหาร
วันพุธที่ ๗ มิถนุายน ๒๕๕๕
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตรวจเอกสารหลักฐาน  (ตอ่)
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการทําการสรุปผลการประเมิน ณ ห้องหมากเหลือง ตึกพักพรฯ 
๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ แจ้งรายงานผลการประเมินฯ ต่อผูบ้ริหารและบุคลากร ณ หมาก

เหลือง 

วิธีการดําเนนิงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ประจําปีการศึกษา 

2554 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานในรอบ
ปีการศึกษา 2554 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2555 และหลักฐานเพื่อการประเมินตาม
รายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ ์

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 สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 4.87 ได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย ... ได้คุณภาพ
ระดับ... รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการ

ประเมินปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.79 4.79 4.84 4.84 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.89 4.78 4.79 4.79 4.87 4.80

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ในรอบปีการศึกษา 2554 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนน
ผลการ
ประเมิน 

  
คณะกรรมการ

หมายเหตุ
 2554 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์
 ตัวหาร (%หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (%หรือ

สัดส่วน) 
  

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของสํานัก (ภารกิจบริการวิชาการ) (13 ตัวบ่งชี้) 4.87 4.80

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 4.00
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 7 8 7 5.00 4.00 ข้อ 8 ไม่พบการนํา

ผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 4.84 4.84
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่

ย 
3.51 27,299.

36 
4.36 27,315.

91 
4.36 4.36 4.36

6,262 6,262
2.2 กระบวนการบริการทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือ
องค์กรภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ 5.00 5 5 5.00 5.00

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 5.00 5.00
3.1 ภาวะผู้นําของ

คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 5.00 5.00

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 5.00 5.00

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 5 7 7 5.00 5.00
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ตัวบ่งชี้ 

หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2554 คะแนน
ผลการ
ประเมิน 

  
คณะกรรมการ

หมายเหตุ
 2554 ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์
 ตัวหาร (%หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร (%หรือ

สัดส่วน) 
  

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน ท้ังใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

80 78.50 100 78.50 100 5.00 5.00

78.50 78.50

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 7 7 7 4.00 4.00

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  5.00 5.00
6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5.00 5.00

   ตัวบ่งชี้เลือก       
1 ê ระดับความสําเร็จของการ

สร้างเครือข่ายบริการทาง
วิชาการ 

ข้อ   5 5 5 5 

2 ê ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ 

ข้อ   5 5 5 5 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
มีแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจําปี และแผนยุทธศาสตร์ทางการเงินที่สอดคล้องกัน 
จุดที่ควรพฒันา 
การนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีกับแผนยุทธศาสตร์ ไม่เรียงลําดับให้สอดคล้องกันทําให้ยากในการ

ตรวจสอบ 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเรียงลําดับแผนปฏิบัติการประจําปี กับแผนยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้องกันในแต่ละหัวข้อ 
2. ในแผนปฏิบัติการประจําปี ควรเพิ่มช่อง เพื่อแสดงความสอดคล้องกับภารกิจของสํานักส่งเสริมและ

ฝึกอบรม  กําแพงแสน 
3. ในรายงานการประเมินตนเอง  ควรระบุภารกิจลงในกลยุทธ์ และให้เขียนชื่อยุทธศาสตร์เพิ่มเติม  

ก่อนหน้าลําดับของกลยุทธ์ 
4. การรายงานผลการดําเนินงาน ควรรายงานให้ตรงกับตัวบ่งชี้ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน องค์ประกอบที่ 2 

ภารกิจหลัก จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กําแพงแสน  มีกระบวนการบริการทางวิชาการในเชิงรุกที่เกิด

ประโยชน์ต่อสังคม  ทําให้เกิดงานบริการวิชาการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการได้หลายระดับ 

2. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กําแพงแสน  มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรและพัฒนา
บุคลากรที่ดี  สร้างความพร้อมและความเข้มแข็งต่อการให้บริการทางวิชาการ 

3. โครงการ / กิจกรรม บริการวิชาการที่ดําเนินการส่วนใหญ่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม/
ชุมชน   โดยเฉพาะสําหรับเกษตรกรส่งผลให้เกิดเกษตรกรผู้นําที่เข้มแข็ง สามารถสร้างชุมชน / องค์กร ให้พ่ึงพา
ตนเองได้  

4. มีการจัดการและรักษาภูมิทัศน์ที่สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ 
จุดที่ควรพฒันา 
ยังขาดระบบและกลไกในการนําผลประเมินที่ได้จากการดําเนินโครงการ / กิจกรรม  ไปปรับปรุงการ

ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างชัดเจน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างระบบและกลไกในการติดตามให้มีการนําผลประเมินที่ได้จากการดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม  ไปพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 

2. ควรมีการติดตามผลหลังการให้บริการ  ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม  
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน องค์ประกอบที่ 3 

การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล  มีกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่  มี

ความสามารถในการวางแผน  เพื่อนําองค์กรไปสู่องค์กรที่เข้มแข็งในด้านการบริการทางวิชาการ 
2. มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ภายในหน่วยงานอย่างสม่ําเสมอ  มีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานเกือบทุกภารกิจ 
3. มีระบบและกลไกที่ดีในการนําระบบการประเมินสมรรถนะของแต่ละบุคคลมาใช้ในสํานักส่งเสริม

และฝึกอบรม 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 
ควรสร้างระบบและกลไกเพิ่มเติมในการติดตามการพัฒนาบุคลากรแต่ละคนที่ได้รับการพัฒนาแล้ว   

ว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้หรือไม่ 
 จุดที่ควรพัฒนา 

การพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะเป็นรายบุคคล  ยังไม่ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้เป็นจํานวนมาก  หัวข้อที่
บุคลากรเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมยังไม่สอดคล้องกับหัวข้อที่กําหนดไว้ตามแผน 

 ข้อเสนอแนะ 
ควรให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานเพิ่มเติม  ในหัวข้อที่ตรงกับส่วนที่บุคคลผู้นั้นควรได้รับ

การพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจ 
แนวทางเสริม 
ควรระบุช่ือยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการเงิน  ลงในช่องจําแนกประเภทของกลยุทธ์ ของตาราง

ประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์  ฯ  
จุดที่ควรพฒันา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
ควรนําเสนอรายงานสถานะทางการเงินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  

กําแพงแสน  ทุก 3 เดือน เพื่อทราบข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน   
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่
ในเกณฑ์ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในเกณฑ์ ดี 
  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพฒันา 
ยังไม่มีการดําเนินงานในด้านเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันการศึกษาที่
อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

2. ควรแสดงหลักฐานที่ครบถ้วน และมีความเช่ือมโยงในแต่ละรายองค์ประกอบ เพื่อแสดงถึงผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน องค์ประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
- 
จุดที่ควรพฒันา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
ควรมีระบบและกระบวนการวิเคราะห์  ข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลักที่(Core 

Process) สําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มที่  1 ผู้ใชบ้ริการ จํานวน 2 คน 

1. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กําแพงแสน  มีการให้บริการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
กําแพงแสน  ด้านการจัดทําสื่อการสอน  ได้รับบริการที่ดีเป็นกันเอง 

2. ผู้รับบริการที่มารับการฝึกอบรมด้านการเพาะเห็ด  ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มาก  สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได้  และยังสามารถถ่ายทอดไปยังเกษตรกรคนอื่น ๆ 

3. จากการฝกึอบรมทําใหม้ีการจัดต้ังชมรมนักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กําแพงแสน  
และอยู่ระหว่างจดทะเบียนเป็นสหกรณ ์

 
ข้อเสนอแนะจากผู้ใชบ้ริการ 
 เมื่อมีการอบรมแล้วควรมีการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
 
กลุ่มที่  2  บุคลากร  จํานวน  9  คน 

1. บุคลากรได้มีการประเมินผู้บริหารทุกระดับ 
2. มีสวัสดิการใหบุ้คลากร  เช่น  ทุนบุตรเรียนดี  จัดทําประกันชีวิต  จัดกระเช้าเยี่ยมไข้  เป็นต้น 
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบรกิารวิชาการ 
4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน  และจดัทําประกันคุณภาพ 
5. มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
6. บุคลากรมีทัศนคติที่ดี และมุงมั่นตอการทํางาน
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ภาคผนวกที่ 2 
ภาพกิจกรรม 

 

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ

ตรวจเอกสารหลักฐาน

การสัมภาษณ์บุคลากร

การตรวจเยี่ยมหน่วยงาน
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