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บทสรุปสาํหรบัผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานน้ีเป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจําปีการศึกษา 

2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวม
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการดําเนินงานตามระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี  
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของ 
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) 
ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ

 องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา  
 ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
 ดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.73 4.73 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

 องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและ 
 จัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ 
 งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไก 
 การประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

 องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ 
 ปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.73 4.73 4.86 4.86   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ดังน้ี 
 

ภาพรวม 
1. สํานักส่งเสริมฯ เป็นหน่วยงานที่มี ช่ือเสียงมาอย่างยาวนานในด้านการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้  

ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งได้ดําเนินการมาอย่าง
ต่อเน่ือง มีหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายสาขาให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพในราคาถูก 
นอกจากน้ียังมีความชํานาญงานในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน มีศักยภาพในการฝึกอบรมในระดับนานาชาติให้กับบุคลากรของประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงหลักสูตรการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสื่อสารสนเทศพัฒนาไปเร็วมาก 
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไปสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น และมีแหล่ง
ความรู้ใหม่ๆ จากทั่วโลกให้ศึกษา ให้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น การฝึกอบรมการให้ความรู้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมจึงจําเป็นต้องมีการปรับระบบและรูปแบบการให้บริการ เพ่ือให้
ทันกับเทคโนโลยีและการแข่งขันกับองค์กรอ่ืนที่จะมีมากขึ้นในอนาคต 

2. สํานักส่งเสริมฯ มีจุดแข็งที่มีสถานีวิทยุ มก. เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตร
สู่เกษตรกร  มีสถานีกระจายเสียงในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มีการ
ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการกระจายเสียงมาประยุกต์กับการฝึกอบรม ได้แก่ โครงการโรงเรียนข้าว
ชาวนาทางอากาศต้นแบบ ซึ่งดําเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หากผล
การประเมินโครงการน้ีมีผลสําเร็จเป็นที่น่าพอใจ จะเป็นโครงการต้นแบบที่สร้างรายได้ให้กับสํานัก
ส่งเสริมฯ และตัวสถานีวิทยุ มก. ซึ่งปัจจุบันมีข้อจํากัดเก่ียวกับการรับโฆษณาหารายได้ให้กับสถานี 

3. จากการที่เทคโนโลยีปัจจุบันเป็นยุคของสื่อดิจิตอล และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสื่อดิจิตอลได้ง่าย  
มีการแข่งขันสูงในการให้บริการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ียังมีสถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ
จํานวนมากท่ีมีกิจกรรมให้บริการในรูปแบบต่างๆ การปรับโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับการแข่งขัน และ
ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินการโดยเร็ว รวมถึงการปรับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือการวางแผน จัดทําโครงการและขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ
เปลี่ยนอุปกรณ์การผลิตสื่อต่างๆ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1. เน่ืองจากปัจจุบันระบบการจัดทําสื่อเพ่ือเผยแพร่ของสํานักส่งเสริมฯ ยังเป็นระบบ analog ตามอุปกรณ์
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ระบบโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วได้เปลี่ยนเป็นระบบ digital 
แล้ว การนําเสนอสื่อที่ผลิตเพ่ือเผยแพร่ทางโทรทัศน์จึงมีข้อจํากัดมาก เพราะต้องมีการดัดแปลงจาก
ระบบ analog มาเป็น digital ก่อนนําเสนอทําให้ไม่ทันต่อสถานการณ์ และคุณภาพไม่เท่าเทียมกับการ
ผลิตในระบบ digital โดยตรง แต่การเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้งบประมาณจํานวนมากเกินกําลัง 
ที่สํานักส่งเสริมฯ จะบริหารได้ มหาวิทยาลัยจึงควรสนับสนุนงบประมาณแก่สํานักส่งเสริมฯ ในการจัดหา
อุปกรณ์ใหม่ เพ่ือให้สํานักส่งเสริมและฝึกอบรมสามารถดําเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประสิทธผิลการสนับสนนุพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. สํานักส่งเสริมฯ มีผลการดําเนินงานท่ีสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างย่ิง

ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีการให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เกษตรกร  
อย่างสม่ําเสมอ และให้บริการการพัฒนาแก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
นอกจากน้ียังสนับสนุนงานส่วนกลาง ทําหน้าที่หลักในภารกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
การถ่ายทอดงานสําคัญต่างๆ ตลอดจนการบันทึกเสียง ภาพ วิดีโอ  

ประสิทธผิลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 จากการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2555 พบว่า 
สํานักส่งเสริมฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี โดยมีกิจกรรม/ 
โครงการทั้งหมด 12 กิจกรรม โดยได้ดําเนินการแล้วเสร็จจํานวน 10 กิจกรรม และมี 2 กิจกรรมที่ดําเนินการไม่
แล้วเสร็จ มีผลดําเนินงานเพียงร้อยละ 70  ได้แก่  
 1. การพัฒนาบุคลากร เพ่ือสร้างผู้นําองค์กรในอนาคต  
 2. การวิเคราะห์ต้นทุนของการบริหารจัดการอาคาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพภายใน การเพ่ิมรายได้ ลด
รายจ่าย  
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 6 องค์ประกอบ 

โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 12 ครั้ง 
ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ระหว่างวันที่ 20-21 
มิถุนายน 2556 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบ่งช้ี โดยสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประเมินตนเอง มีคะแนน 
4.78 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  และตัวบ่งช้ีเพ่ิมมีคะแนน 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ  
ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน มีคะแนน 4.32 อยู่ในเกณฑ์ดี และตัวบ่งช้ีเพ่ิมมีคะแนน 5.00 อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเช่ือมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 

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

ประกันคุณภาพ 

กําหนดการประเมิน 
วันอังคารท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ ในเบื้องต้น  

ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ 
เวลา 09.00 – 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม   

ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะนําคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางใน

การประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2556 
- ผู้บริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 

ท้ังนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักท่ีสําคัญ ดังนี้ 
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1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพ

ภายในของหน่วยงาน ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต   
3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีท่ีผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
- คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 10.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  
ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ 

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4  
อาคารวิทยบริการ 

   เวลา 10.30 – 11.00 น. กลุ่มท่ี 1 กลุ่มเลขานุการสํานักฯ/หัวหน้าฝ่าย    จํานวน 6 คน 
   เวลา 11.00 – 11.30 น.  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   จํานวน 8 คน 
   เวลา 11.30 – 12.00 น.  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   จํานวน 4 คน 
  -  บุคคลภายใน    จํานวน 3 คน 
  -  ภายนอกมหาวิทยาลัย   จํานวน 1 คน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเย่ียมหน่วยงานภายในสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
   เวลา 13.00 – 13.45 น. -  ตรวจเย่ียมฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม   
   เวลา 13.45 – 14.30 น. -  ตรวจเย่ียมฝ่ายโรงพิมพ์ 
   เวลา 14.30 – 15.15 น. -  ตรวจเย่ียมฝ่ายฝึกอบรม 
   เวลา 15.15 – 16.00 น. -  ตรวจเย่ียมฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 
เวลา 16.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และประชุมสรุปผลการประเมินฯ  

ในเบื้องต้น 
 
วันพุธท่ี 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) 
เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจา  
  ให้ผู้บริหารและบุคลากรของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม รับทราบ ณ ห้อง 804  
  อาคารวิทยบริการ 

วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจําปีการศึกษา 2556 ได้ศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Common data set) ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ตามผลการดําเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ต้ังแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการเย่ียมชม และการสัมภาษณ์ 
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เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งช้ี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังน้ี 

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

เพ่ือให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ 

และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 
ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 
 

ตัวบ่งชี ้

 
 

หน่วย 
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของสํานัก (ภารกิจบริการวิชาการ) (13 ตัวบ่งชี้) 4.86 4.86 
องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้ 5.00 5.00 
1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั   4.80 4.80 
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉล่ีย 4.00 4.00 14,563.80  

4.18 
14,563.80  

4.18 
4.18 4.18 

  3,481.00 3,481.00 

2.2 กระบวนการบรกิารทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 
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ตัวบ่งชี ้

 
 

หน่วย 
  

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

2.4 ผลการเรยีนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแขง็
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00 
3.1 ภาวะผู้นําของ

คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทัง้ในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

 
 

ร้อยละ 

 
 

80 

 
 

80 

 
 

73 

 
 

83.91 

 
 

73 

 
 

83.91 

 
 

5.00 

 
 

5.00 
  87 87 

องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ   4.00 4.00 
5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 8 7 4.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่พบตัวบ่งชีท้ี่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการปรับปรงุตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพภายในแล้ว ส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ครบทุกตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00 
6.1 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาและปรับปรงุ
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับ 
ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 
  - 
 แนวทางเสริม 
      - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
  
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จํานวน 4 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

1. การรายงานผลการสํารวจควรเป็นการนําเสนอความต้องการเป็นความถ่ี หรือร้อยละ เพ่ือที่จะได้จัดให้
การบริการวิชาการเป็นไปตามลําดับความต้องการ  

2. การประเมินผลของแต่ละโครงการ ควรมีการจัดทํารายงานสรุปผล การนําผลการประเมินไปปรับใช้ 
3. ควรขยาย/เพ่ิมจํานวนโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  ที่สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/

องค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 ข้อสังเกต 

1. การดําเนินงานควรมีการกําหนดตัวบ่งช้ี และวิธีการวัดผลสัมฤทธ์ิให้ชัดเจน 
2. ในการนําเสนอผลการดําเนินงานควรเปรียบเทียบแผนการดําเนินงานกับผลการดําเนินงานว่าผลการ

บรรลุเป้าหมายในระดับใด เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีผลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ

การจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้ของสํานักส่งเสริมฯ และเป้าหมายที่ชัดเจน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สม่ําเสมอ 
ตลอดจนมีการรวบรวมความรู้มาจัดเก็บเป็นระบบผ่านรายงานทั้งระบบเอกสารและเว็บไซต์ มีการ
เปรียบเทียบแผน/ผล ดําเนินการจัดการความรู้ 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีการกําหนดประเด็นความรู้ที่สําคัญให้ครอบคลุมทุกฝ่าย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงที่ ต้องจัดการในประเด็นต่างๆ เช่น ด้านสารสนเทศ 

ที่ขาดการสนับสนุนเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบกับการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดทําแผนลงทุน/โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ทดแทนระยะ 3 ปี  

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

- 
   
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในส่วนที่ต้องนํามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานด้านต่างๆ เพ่ือให้
ตอบสนองต่อภารกิจหลักของสํานักส่งเสริมฯ 

2. ควรมีการทบทวนโดยมีการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ของการมีกองทุนเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ไม่พบตัวบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพภายใน
แล้ว ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ครบทุกตัวบ่งช้ี 

  ข้อเสนอแนะ 
1. กรณีที่มีประเด็นที่จะต้องการปรับปรุงจํานวนมาก ควรจัดลําดับความสําคัญของรายการที่จะทําการ

ปรับปรุง และมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเมื่อได้ดําเนินการแล้วมี
ผลสําเร็จตามตัวช้ีวัดที่ได้วางไว้ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการอย่าง
ต่อเน่ือง สม่ําเสมอ 

2. ควรมีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําให้งานมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเน่ือง สม่ําเสมอ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย 

ผลการดําเนนิงาน  
ปี 2556 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉล่ีย 4.18 4.18 
3 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 
4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
ข้อ 5 5 

5 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
6 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน 
ข้อ 7 7 

7 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 5 5 
8 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 
9 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 
10 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 73 73 

11 จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน 87 87 
12 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 87 87 
13 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศกึษาต่อ คน 0 0 
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
14 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
15 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 7 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  
16 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 5 5 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มเลขานุการสํานักฯ และหัวหน้าฝ่าย จํานวน 6 คน 

1. ความเช่ือมโยงของสํานักส่งเสริมฯ และสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีลักษณะงานคล้ายกันหรือแตกต่าง
กัน และมีการประสานงานกันอย่างไร 

  -  สํานักส่งเสริมฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต มีโครงสร้างที่เหมือนกันแต่มีลักษณะงานท่ีแตกต่างกัน 
-  สํานักส่งเสริมฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต มีการประสานงานกันโดยมีการประชุมร่วมกัน 
-   สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีความเช่ียวชาญด้านการเกษตร ทําให้สาํนักส่งเสริมฯ เข้ามามี 
    ส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านการเกษตร  

2. สํานักส่งเสริมฯ ไม่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการทํางานของหน่วยงาน 
ดังน้ันสํานักส่งเสริมฯ ต้องดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้เงินรายได้ เพ่ือใช้ภายในหน่วยงาน 

3. การยุบรวมของฝ่ายต่างๆ ของสํานักส่งเสริมฯ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการทํางานของบุคลากรสํานัก
ส่งเสริมฯ 

 
กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จํานวน 8 คน 

1. ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ บุคลากรสํานักส่งเสริมฯ ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมวางแผน และได้แสดงความ
คิดเห็นในการทําแผนยุทธศาสตร์ และการจัดประชุมสัมมนาเป็นประจําทุกปี 

2. สํานักส่งเสริมฯ มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร โดยได้มีการสํารวจความต้องการในการ
พัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล ว่าแต่ละคนต้องการพัฒนาในด้านใด เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของ
หน่วยงาน โดยค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรมีการระบุจํานวนเงินให้ในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน 

3. สํานักส่งเสริมฯ มีระบบประเมินออนไลน์ และได้มีการสรุปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
4. สํานักส่งเสริมฯ มีการจัดสวัสดิการ โดยเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการประกันสุขภาพกลุ่ม 

สําหรับพนักงานและได้มีการประเมินผลสํารวจความพึงพอใจ ในเรื่องสวัสดิการของสํานักส่งเสริมฯ  
เป็นประจํา โดยไม่มีบุคลากรที่ต้องการสวัสดิการเพ่ิมเติมจากสํานักส่งเสริมฯ นอกเหนือจากของ
มหาวิทยาลัย ร่วมทั้งสํานักสง่เสริมฯ ยังมีบริการฟิตเนส และจักรยานสําหรับออกกําลังกายด้วย 

5. สํานักส่งเสริมฯ มีการคัดเลือกบุคลากรสายต่างๆ เพ่ือส่งคัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

6.   สํานักส่งเสริมฯ มีบุคลากรผลิตผลงานต่างๆ มากมาย แต่ยังขาดการนําไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
7.   สํานักส่งเสริมฯ ยังขาดการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง เช่น บุคลากรที่ให้ความรู้ในการจัดโครงการต่างๆ 

           และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเร่ืองของการวิจัยยังไม่ดีเท่าที่ควร 
8.   สํานักส่งเสริมฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย   
9.   สํานักส่งเสริมฯ มีงานฝึกอบรม สัมมนา ตลอดทั้งปี โดยครอบคลุมทุกสาขา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมจีํานวน 

           มากพอสมควร 
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กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จํานวน 4 คน 
บุคคลภายใน  
1. สํานักส่งเสริมฯ มีการให้บริการฝึกงานแก่นิสิต ในด้านต่างๆ เช่น การผลติสื่อ การผลิตรายการวิทยุ ฯลฯ 

โดยนิสิตได้รับคําแนะนําที่สะดวก รวดเร็วจากบุคลากรของสํานักฯ 
2. อุปกรณ์ต่างๆ ของสํานักส่งเสริมฯ  มีความทนัสมัย สะดวกต่อการใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

เป็นต้น 
3. การให้บริการในการจัดพิมพ์วารสาร นามบัตร ถ่ายวิดิทัศน์ต่างๆ มีความสะดวก

ทันต่อระยะเวลาที่กําหนด 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการผลิตสื่อ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ วีดิโอ 

ในรูปแบบของตัวอย่างผลผลิต 
5. สํานักส่งเสริมฯ ควรมีการพัฒนางานในรูปแบบการจัด Event  โดยบริการในราคาที่ย่อมเยา  

 
บุคคลภายนอก 
1. ได้รับข่าวสารของสํานักส่งเสริมฯ จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์จากงานเกษตรแฟร ์
2. ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ ของสํานักส่งเสริมฯ ที่มีการจัดโครงการต่างๆ 
3. ได้รับการบริการที่น่าประทับใจจากบุคลากรของสํานักส่งเสริมฯ 
4. ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา มีราคาเหมาะสม ย่อมเยา 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูประเมินฯ พบผูบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม

คณะผู้ประเมินฯ  สัมภาษณ์เลขานุการสํานักฯ/หัวหน้าฝ่าย  
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

คณะผูประเมินฯ เย่ียมชมหนวยงาน
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คณะผูประเมินฯ รายงานผลการประเมินใหผูบริหาร 
และบุคลากรรับทราบ 


