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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

 รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ประจําปการศึกษา 2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน ระหวางวันท่ี 1-2 กรกฎาคม  2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดประเมินคุณภาพ 

จากรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ตามรอบปการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 

และตรวจเอกสารหลักฐาน รวมท้ังรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

 ผลการประเมินฯ พบวา สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดย

หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.88 อยูในระดับ ดมีาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี

คะแนนเฉลี่ย 4.88 อยูในระดับ ดมีาก  รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถปุระสงค และ

แผนดําเนนิการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.81 4.81 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบริหาร

และจดัการ  
5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและ

งบประมาณ 
- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  
- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 
- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลีย่ภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.81 4.81 4.88 4.88   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

การประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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ภาพรวม 

จุดแข็ง 

 1. บุคลากรของสํานักสงเสริมฯ มีความสุขในการทํางาน จากการสัมภาษณไดรับคะแนนความ 

พึงพอใจรอยละ 84 บุคลากรสามารถทํางานรวมกันเปนทีมและทดแทนกันได 

  2. บุคลากรมีความเชื่อม่ันในการบริหารสํานักสงเสริมฯ ของผูบริหาร 

 3. ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคลากรมีการเรียนรู และมีสวนรวมในการบูรณาการการทํางานรวมกัน

ของทุกฝายอยางเปนระบบ 

  4. สํานักสงเสริมฯ มีการใหบริการแกสังคมอยางตอเนื่อง 

  5. สํานักสงเสริมฯ มีโอกาสของการหารายไดใหหนวยงาน 

 6. สํานักสงเสริมฯ มีภูมิทัศนและกายภาพท่ีสวยงาม มีความสะอาดสะอาน สงเสริมบรรยากาศของงาน

ใหบริการ 

  7. สํานักสงเสริมฯ มีอุปกรณ (facilities) ท่ีเอ้ือตองานบริการ และการเปนแหลงเรียนรู 

  8. บุคลากรผูใหบริการ มีจิตบริการ ยิ้มแยมแจมใส 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 1. สํานักสงเสริมฯ ควรระบุ (Identify) จุดเดนของหนวยงานอยางชัดเจน และใชประโยชนในการ

หารายได และเผยแพรงานของหนวยงาน 

   2. สํานักสงเสริมฯ ควรปรับวิสัยทัศนท่ีสามารถระบุระดับของความเปนเลิศในการใหบริการได 

   3. ควรมีแผนงานเชิงรุกในดานการประชาสัมพันธทุกระดับ และทุกชองทาง 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

  1. ไมพบอัตลักษณของหนวยงาน 

  2. ทิศทางของงานวิจัยไมชัดเจน 

  3. ไมพบงานวิจัยดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

  4. การรวบรวมและนําเสนอเอกสารหลักฐานไมชัดเจนครบถวน ขอมูลท่ีไดมักจะไดจากการสอบถาม  

 5. จากการสัมภาษณผูใชบริการ เอกสารสื่อเผยแพรยังไมเหมาะสมตอการเผยแพรสูทองถ่ิน

เนื่องจากเอกสารวิชาการบางเรื่อง มีความรูทางวิชาการเชิงลึกมากไป 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรแสวงหาอัตลักษณของหนวยงาน เพ่ือแสดงตัวตนอยางชัดเจน 

 2. ควรกําหนด และวางแผนงานวิจัยอยางชัดเจน โดยเฉพาะงานบริการวิชาการของหนวยงาน และ

นํามาปรับปรุงแผนงานบริการ 

 3.  ควรกําหนดแนวทางวิจัยดานการประกันคุณภาพ และนําผลไปใชพัฒนางานดานการประกันคุณภาพ 
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 4. ควรรวบรวมขอมูลท่ีตองการอยางชัดเจนครบถวนเพ่ือการรวบรวมเอกสารหลักฐาน โดยเฉพาะ

การระบุผูรับผิดชอบ การมอบหมายงาน เชน ระบุไวในรายงานการประชุมใหชัดเจน 

 5. ควรวิเคราะห และจัดทําเอกสารสื่อเผยแพรใหชาวบานเขาใจงาย 

6. เนื่องจากสถานท่ีของหนวยงานมีความพรอมในดานการหารายได และเปนแหลงการเรียนการ

สอน ควรมีการดําเนินงานเชิงรุกดานการเปนแหลงฝกงาน การบริการแบบมืออาชีพ 

7. ควรจัดหาแนวทางการลดตนทุนการดําเนินงาน เพ่ือสามารถเขาสูการแขงขันในหนวยงานเอกชน 

8. ควรหาแนวทางการลดอัตราการลาออกของเจาหนาท่ี โดยมีผลการตอบแทนและสวัสดิการท่ี

เหมาะสมและสอดคลองเปนไปตามลักษณะของโครงการท่ีมีผลกําไร 

 

 ขอเสนอแนะระดบัมหาวิทยาลัย 

 - 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 

 1. สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการ สรางสรรควัฒนธรรมองคกรท่ีดี และมี การจัดทํา

คูมือการบริหารและพัฒนาสมรรถนะความสามารถ นํามาใชในการประเมินการทํางานของบุคลากร เพ่ือการวาง

แผนการทํางาน นําไปสูการพัฒนาทีมงาน และการทํางานเปนทีม เพ่ือความกาวหนา และความเขมแข็งของ

หนวยงาน 

 2. เปนสถาบันฝกอบรมท่ีมีความพรอมในทุกดานและครบวงจรท่ี  สามารถเปน ท้ังแหลงใหบริการ 

และแหลงหารายไดเปนอยางดี 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1. สนับสนุนพันธกิจดานการเรียนการสอน โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน สนับสนุน

ดานการเรียนการสอนแกนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการวิจัย

รวมไปกับการสงเสริม เผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบท และชุมชน 

3. สนับสนุนพันธกิจดานบริการวิชาการ โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดใหบริการ

วิชาการในระดับชาติ และนานาชาติท่ีเสริมสรางความเขมแข็งแกชุมชน 

4. สนับสนุนพันธกิจดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ไดจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซ่ึงบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ี

ดีตอองคกร และมหาวิทยาลัย  

5. สนับสนุนพันธกิจดานบริหารจัดการ โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีพ้ืนท่ี 

สถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และกิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งหนวยงานภายในและภายนอก  
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ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555 

  การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปการศึกษา 2555  พบวา 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เปน

อยางดี โดยมีโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 17 กิจกรรม มีการดําเนินการแลว 17 กิจกรรม  

 

หมายเหต ุ: กรณีท่ียังมีโครงการกิจกรรมไมไดดําเนินงาน ขอใหระบุสาเหตุหรือเหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการได

เสร็จตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ ท่ีกําหนดในแตละโครงการกิจกรรม 
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ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/

สถาบัน 6 องคประกอบ โดยไดรับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยแลว 8 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา คือ 

ครั้งท่ี 5 ในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันท่ี  

5 – 6 กรกฎาคม 2553  พบวา มีผลการดําเนินงาน จํานวน 23 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง  มีคะแนน

เฉลี่ย 2.91 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 2.91 อยูในเกณฑ ดีมาก 

ครั้งท่ี 6 ในรอบปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหวางวันท่ี  

27 – 28 มิถุนายน 2554 พบวา มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว ประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉลี่ย  

4.86 อยูในเกณฑ ดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 

อยูในเกณฑ ดี 

ครั้งท่ี 7 ในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหวางวันท่ี  

26 – 27 มิถุนายน 2555 พบวา มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว ประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.87  

ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

ครั้งท่ี 8 ในรอบปการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) ระหวางวันท่ี  

20 - 21 มิถุนายน 2556 พบวา มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว โดย สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน  ประเมินตนเอง ไดคาคะแนน 4. 87 อยูในเกณฑ ดี มาก เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของ 

คณะกรรมการฯ ซ่ึงประเมิน ไดคาคะแนน 4.40 อยูในเกณฑ ดี  

 

วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพ ท่ีสอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย  โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุด ท่ีควรพัฒนา และใหขอเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในท่ีผานมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

สาธารณชน 
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา 

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตาม

ระบบประกันคุณภาพ 
 

กําหนดการประเมิน 
  

วันอังคารท่ี 1  กรกฎาคม  2557 

 08.30 น.  - คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย  

    ประชุม ณ หองหมากพราว ตึกพักพุม ขําเกลี้ยง  

08.30 น.  รับประทานอาหารวาง  

09.00 – 10.00 น. - คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน กลาวตอนรับ

คณะกรรมการประเมินฯ และแนะนําคณะผูบริหารฯ  

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ พรอมทั้ง

อธิบายวัตถุประสงคของการประเมินฯ 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน รายงานสรุปผลการดําเนินงานและ

ผลการประเมินตนเองในรอบปท่ีผานมา 

     คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอมูลเพ่ิมเติม  

10.00 – 12.00 น.  - ตรวจเอกสารหลักฐาน 

10.00 – 10.45 น. - รับประทานอาหารวาง  

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. - คณะกรรมการการประเมินฯ สัมภาษณบุคลากรและผูใชบริการ ณ หองหมากพราว 

ตึกพักพุม ขําเกลี้ยง 

     กลุมท่ี 1  บคุลากร 

     - ขาราชการ สาย ข 1 คน และสาย ค จํานวน 2 คน  

        นายธเนตร ศรีสุข นางสุวินัย พรหมมะ  

     - พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน  

        น.ส.วรารัตน   ณรงควงศวัฒนา  นางสาวนงลักษณ วงศพรพันธุ  

     - พนักงานเงินรายได จํานวน 2 คน   

        นายวิสูตร เลิศประเสริฐ  น.ส.พจนีย สถิตทรัพย  

     - ลูกจางประจําและพนักงานเงินรายได จํานวน 3 คน  

(ระดับปฏิบัติการและคนงาน) 

        นายสาทร ชาวนาวิก นางแมว จิระสกุลไทย (น.ส.ราตรี ชมสุข  



 

 7 

 

     กลุมท่ี 2 ผูใชบริการ 

     - บุคคล หรือทางโทรศัพท จํานวน 2-3 คน 

     - ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม  

     - ฝายสื่อการสงเสริม   

14.30 – 16.30 น. - ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 
 

วันพุธท่ี 2 กรกฎาคม 2557 

09.00 – 11.00 น. - ตรวจเอกสารหลักฐาน (ตอ) 

10.00 – 12.00 น. - ตรวจเยี่ยมฝายตาง ๆ ในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

      * อาคารหอพัก และหองฝกอบรม 

     * เรือนเพาะชํา 

     * สํานักงานเลขานุการ 

10.00 – 10.45 น. - รับประทานอาหารวาง  

12.00 – 13.00 น. - รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น. - คณะกรรมการทําการสรุปผลการประเมิน ณ หองหมากพราว ตึกพักพุม ขําเกลี้ยง  

 14.00 – 14.15 น. - รับประทานอาหารวาง 

14.00 – 16.30 น. - คณะกรรมการประเมินฯ แจงรายงานผลการประเมินฯ ตอผูบริหารและบุคลากร  

ณ หองหมากพราว  

วิธีการดําเนินงาน 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 

2556 ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ และแบบเก็บ

ขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ตามผลการดําเนินงานในรอบ

ปการศึกษา 2556 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557 และหลักฐานเพ่ือการประเมินตาม

รายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

เกณฑการประเมิน 

 เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5  คะแนน ซ่ึงเปน

การประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  
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สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

เพ่ือใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมิน จํานวน 1 3 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง  

มีคะแนนเฉลี่ย 4. 88 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4. 88 ได

คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ปการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 

กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผน

ดําเนนิการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.81 4.81 4.85 4.85 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบริหาร

และจดัการ  
5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและ

งบประมาณ 
- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  
- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 
- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลีย่ภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.81 4.81 4.88 4.88   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ในรอบปการศึกษา 

2556 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
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ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  
หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (%หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (%หรือ

สัดสวน)

4.88 4.88

     ถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 5 5

4.85 4.85

28,213.07 26,058.04

6,390 5,891.00

2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ขอ 5 5

2.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก

ขอ 5 5

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5

5.00 5.00

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน

ขอ 5 5

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5 5

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 5 5

72.50 89.51 72.50

81.00 81.00

5.00 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 5 5

4.00 4.000

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 4 4

 ตัวบงชี้เลือก (อัตลักษณ) ไมรวมคะแนน

1 « ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายบริการทางวิชาการ ขอ 5 ไมคิดคะแนน

2 «ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ขอ 5 ไมคิดคะแนน

3 ê ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆประเด็น

ที2่ ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยูของชาต)ิ (18.1)

ขอ 5 ไมคิดคะแนน

5.00 5.000

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน

ขอ 5 5

5 0

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

7

5 0

5 0

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

หนวย

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

8

7

6

7

7

5

5

5 5

8

5

7

53.5 รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

วิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ

ตางประเทศ

รอยละ

5

89.51

5 5

4.42 4.42 4.422.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.42

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก

2556

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สํานัก (บังคับ 13 ตัวบงชี)้

8 8

ตัวบงชี้

2556 (เชน เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจากที่ระบุใน 

SAR)
สํานักสงเสริมฯ กรรมการ สํานัก

สงเสริมฯ 

กําแพงแสน

กรรมการ

ผลการประเมิน (คะแนน

 

5

6

7

5

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , 

5
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  การประเมินผลการดําเนินงานของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 1 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน  1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ไดคุณภาพ

ระดับ ดีมาก คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

 บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการกําหนดแผนฯ ของหนวยงาน  

 

  จุดท่ีควรพัฒนา  

 การรวบรวมเอกสารหลักฐานนําเสนอ เพ่ือการตรวจสอบไมชัดเจน  

 

  ขอเสนอแนะ  

 ควรศึกษาแนวทางปฏิบัติและขอมูลท่ีตองการ เพ่ือสะดวกตอการตรวจสอบประเมินคุณภาพ  

  

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบท่ี 2 ภารกิจ

หลัก จํานวน 4 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการ

ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

 1. บุคลากรมีความรับผิดชอบสูง มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และมีวัฒนธรรมองคกรท่ีดี 

   2.  บุคลากรมีความรวมมือในการทํางานเปนทีม และบูรณาการรวมกัน 

 3.  ผลงานการจัดอบรมมีความโดดเดน เปนท่ีตองการของหนวยงานภายนอก (โดยเฉพาะหลักสูตร

นักบริหารพัฒนาการเกษตร)  

 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

 1. ควรมีการเพ่ิมหลักสูตรฝกอบรมใหมีหัวขอท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน ตอบสนองความตองการ

ของผูรับบริการทุกกลุมรวมท้ังองคกรภาครัฐ และเอกชน 

 2. ควรสํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย เพ่ือนํามาพัฒนาหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 การกระจายสื่อยังไมเขาถึงทุกกลุมเปาหมาย  
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  ขอเสนอแนะ  

 ควรมีการกระจายสื่อใหเขาถึงทุกกลุมเปาหมายและมีการนําเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาใชในการเผยแพร

ขอมูลขาวสาร 

 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 3 การบริหาร

และการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

 มีนโยบายและแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนและเปนระบบ สามารถใชเปนฐานรองรับการพัฒนา

หนวยงานใหเขมแข็งไดเปนอยางดี 

 

  แนวทางเสริมจุดแข็ง  

 1. ควรมีการสนับสนุน ใหบุคลากรสงผลงานเขาประกวดในระดับชาติ และนานาชาติ 

 2. ควรมีกลยุทธดานการตลาดใหเขาถึงกลุมเปาหมายใหมๆ เพ่ือใหมีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและ

เปนการ เพ่ิมรายไดใหแกหนวยงาน 

 3. ควรมีกลยุทธในการลดอัตราการลาออกของเจาหนาท่ี  มีการสรางมาตรการ  และสรางแรงจงูใจ   

มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการ (เชน ทุนการศึกษาตอ/ดูงาน/ฝกอบรม และคาตอบแทน

อ่ืน ๆ 

 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 4 การเงิน

และงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก  

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 5.00 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

 1. มีการวางแผนกลยุทธทางการเงินอยางเปนระบบ 

 2. มีโอกาสในการหารายได ใหหนวยงาน 
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แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 ควรมีมาตรการเสริมแนวทางประหยัดพลังงาน เพ่ือ สนับสนุนความเปน  Green University ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการใชงบประมาณหมวดสาธารณูปโภคอยางมีประสิทธิภาพ 

  

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 5 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00   

ไดคุณภาพระดับ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ คะแนนเฉลี่ย 4.00 ไดคุณภาพระดับ ดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงาน

ในองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้  

 จุดแข็ง  

 บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการประกันคุณภาพของหนวยงาน  

 

  จุดท่ีควรพัฒนา  

ไมพบการระบุอัตลักษณของหนวยงาน 

 

  ขอเสนอแนะ  

 ควรวิเคราะหกําหนดอัตลักษณแสดงความเปนตัวตนของหนวยงาน มุงสูความเปนเลิศ  

  

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบท่ี 6 การพัฒนา

และปรับปรุงระบบดําเนินงาน  จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00   

อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑ ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการดําเนินงานใน

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  

  

 จุดท่ีควรพัฒนา  

 ไมพบการวิจัยสถาบัน เพ่ือนําผลมาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน  

 

  ขอเสนอแนะ  

    ควรประเมินความตองการของผูรับบริการ เพ่ือทบทวนกระบวนการดําเนินงานของหนวยงาน เพ่ือให

การดเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวกท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน 
 

หมายเหตุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ ตัวตั้ง ผลลัพธ

ตัวหาร (%หรือ

สัดสวน)

ตัวหาร (%หรือ

สัดสวน)

4.88 4.88

     ถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้ 5.00 5.00

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 5 5

4.85 4.85

28,213.07 26,058.04

6,390 5,891.00

2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม ขอ 5 5

2.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก

ขอ 5 5

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ขอ 5 5

5.00 5.00

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน

ขอ 5 5

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 5 5

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 5 5

72.50 89.51 72.50

81.00 81.00

5.00 5.00

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ขอ 5 5

4.00 4.000

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ 4 4

 ตัวบงชี้เลือก (อัตลักษณ) ไมรวมคะแนน

1 « ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายบริการทางวิชาการ ขอ 5 ไมคิดคะแนน

2 «ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ ขอ 5 ไมคิดคะแนน

3 ê ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆประเด็น

ที2่ ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยูของชาต)ิ (18.1)

ขอ 5 ไมคิดคะแนน

5.00 5.000

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน

ขอ 5 5

5 0

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

7

5 0

5 0

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ

หนวย

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

8

7

6

7

7

5

5

5 5

8

5

7

53.5 รอยละของบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

วิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ

ตางประเทศ

รอยละ

5

89.51

5 5

4.42 4.42 4.422.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ คาเฉลี่ย 4.42

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก

2556

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของ สํานัก (บังคับ 13 ตัวบงชี)้

8 8

ตัวบงชี้

2556 (เชน เหตุผลของการ

ประเมินที่ตางจากที่ระบุใน 

SAR)
สํานักสงเสริมฯ กรรมการ สํานัก

สงเสริมฯ 

กําแพงแสน

กรรมการ

ผลการประเมิน (คะแนน

 

5

6

7

5

ผลการดําเนินงาน (รอบปการศึกษา , ปงบประมาณ , 

5
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ภาคผนวกท่ี 2   

ขอมูลการสัมภาษณ 
 

ประเด็นคําถาม ขอมูลท่ีไดรับ 

กลุมบุคลากร จํานวน 9 คน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ

หนวยงาน 

1. การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน มีการแตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงานและหนวยงานยอย ทําให

บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในดานการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะการ

จัดหาขอมูลของแตละฝายเพื่อรวบรวมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

โดยการดําเนินงานจะเปนแบบพี่สอนนอง และเรียนรูรวมกัน 

 2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรท่ีปฏิบัติงานบริการดาน

เดียวกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ เชน วิธีการเสริฟชา 

กาแฟ ใหกับผูรับบริการ การทํานํ้าสมุนไพร และการทํานํ้ายาลางจาน

สําหรับใชทําความสะอาดเครื่องแกวของแมบาน เปนตน 

2. การมีความสขุกับการทํางานของ

บุคลากร 

- การทํางานมีความหลากหลาย บุคลากรตระหนักในบทบาทและหนาท่ี 

และมีความสุขกับการทํางาน แมวา อาจพบปญหาจากการทํางานบางก็

สามารถแกปญหา และปฏิบัติงานอยางเต็มท่ี 

3. ความพึงพอใจตอการบริหารจัดการ

ของหนวยงานจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  

ในภาพรวมมีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการหนวยงานอยูท่ี 8.4 

คะแนน จาก 10 คะแนน 

4. จุดแขง็ และจุดออน ของหนวยงาน ใน

ความเห็นของบุคลากร 

จุดแข็ง ดังน้ี 

1. มีการทํางานเปนทีม เนนการบูรณาการการทํางานแบบมีสวนรวม และ

ตระหนักถึงการบริการเปนสําคัญ 

2. มีจิตบริการ (Service mind) 

จุดออน ดังน้ี 

1. ระบบ ระเบียบตางๆ ทางราชการท่ีมีอยู บางครั้งเปนอุปสรรคในการ

ทํางาน  

2. บางหนวยงานมีกําลังคนนอยและมีแตพนักงานหญิง อาจเปนปญหาตอ

การปฏิบัติงานท่ีตองใชกําลังขนยายสิ่งของ หากเปนชวงท่ีใหบริการเปน

จํานวนมาก  

 3. อาจมีงานเขามาในระยะเวลาเดียวกัน และแตละงานมีระยะเวลา

ดําเนินงานท่ีสั้น ตองทํางานพรอมกัน บางครั้งจึงสงผลใหงานไมเสร็จทัน

ตามกําหนดเวลา 

5. ขอเสนอแนะจากบุคลากรเพื่อการ

พัฒนาหนวยงาน 

1. จํานวนบุคลากรไมเพียงพอ 

2. ระยะเวลาการทํางานท่ีสั้นและงานเขามาพรอมกัน สงผลกระทบกับ

งานท่ีทาํ ของหนวยงานยอย 
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ประเด็นคําถาม ขอมูลท่ีไดรับ 

กลุมผูใชบริการ โดยการสัมภาษณโดยตรง จํานวน 1 ราย 

1. การรับบริการจากหนวยงาน ไดเขารับการอบรม เรื่องการปลูกมะมวง และการขยายพันธุ 

ผลจากการเขารับการอบรมทําใหสามารถปลดหน้ี และสราง

อาชีพของตนเองท่ีเปนรายไดอยางดี 

2. ประโยชนท่ีไดรับ และนําไปใช 1. เปนประโยชนในการประกอบอาชพี  

2. ความรู ขาวสารตางๆ ท่ีไดรับสามารถนําไปใหคําแนะนําแก

เพื่อนเกษตรกรดวยกัน และชักชวนเกษตรกรอ่ืนๆ มาใช

บรกิารของหนวยงานดวย 

3. สามารถถายทอดความรูท่ีไดรับไปยังลูกหลานได 

3. สิ่งท่ีตองการใหหนวยงานดําเนินการอีก การเชิญวิทยากรไปบรรยายใหกลุมเกษตรกรในโอกาสตางๆ 

เชน กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เปนตน 

กลุมผูใชบริการ โดยการสัมภาษณทางโทรศัพท จํานวน2 ราย 

1. บรกิารท่ีไดรับจากหนวยงาน 1. ความรู เรื่องการดูแล รักษา ฟกขาวเพื่อการเกษตร เกษตรกร

ท่ีไดรับความรูสามารถนําไปใชประโยชนและสรางรายได

ใหแกตนเอง  

2. การใชสื่อตางๆ ท่ีไดรับ เชน สิ่งพิมพ วีดีโอ และเอกสารให

ความรูแกตนเอง และเผยแพรใหแกเกษตรกรในชุมชน 

2. ความพงึพอใจตอการใชบรกิารหนวยงาน จาก

คะแนนเต็ม 10 คะแนน  

มีความพึงพอใจอยูในระดับ 9 คะแนน เพราะหนวยงานให

ความรวมมือท้ังระหวางเขาอบรมและหลังการอบรม 

3. ขอเสนอแนะเพื่อใหหนวยงานไดนําไปพัฒนา

หนวยงาน 

1. ควรจัดทําเอกสารเผยแพร 2 กลุม คือ 

- กลุมชาวบาน ควรเปนภาษาท่ีเขาใจไดงาย ไมซับซอน เพื่อ

สะดวกตอการทําความเขาใจและนําไปปฏิบัติ 

- กลุมเกษตรกร ท่ีไมใชภาษาทางวิชาการมากนัก 

2.  จัดเทศกาลลดราคาสื่อ 
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ภาคผนวกท่ี 3  

ภาพกิจกรรม 
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