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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้อนุมัติให้จัดตั้ง  ส านักส่งเสริมฯ  ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานเทียบเท่า
คณะ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2548 แบ่งเป็น 8 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่  ฝ่าย
ฝึกอบรม ฝ่ายการพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  ฝ่ายสื่อสารการตลาด  ฝ่ายการศึกษา  วิจัยและพัฒนา  เพ่ือเป็น
การร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ  ทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2524 จึงก าหนดให้วันที่  16 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวัน
สถาปนาส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน  

ในปีการศึกษา 2557 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ได้รับการประเมินคุณภาพภายในตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ( Education Criteria for Performance Excellence: 
EdPEx) โดย คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์ จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา ในภาพรวม  เพื่อเป็นแนวทางให้
หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีแนวทางท่ีเป็นระบบในการด าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมวดที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
และหมวดที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร เช่น การฟังเสียงลูกค้า การจัดการข้อร้องเรียน การบริหารขีด
ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากร หากส านักฯ สามารถขยายแนวทางท่ีเป็นระบบในการ
ด าเนินงานไปสู่กระบวนการอ่ืน และมีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล อาจช่วยให้ส านักฯ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรพิจารณาให้ความส าคัญกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบเชิงบวกกับชุมชนและ

สังคม เพ่ือสร้างความโดดเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาขององค์กรให้สามารถแข่งขัน  
2. ส านักฯ ควรพิจารณาการเสริมสร้างสมรรถนะหลักในเรื่อง การจัดการเครือข่าย  เพ่ือให้สามารถ

แข่งขันกับองค์กรอื่น และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรได้ 

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2556 
 การติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2556   พบว่า ส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน  ได้รับข้อเสนอแนะจ านวน 9 ข้อ และได้ มีจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงโดย
มอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งจากการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ พบว่า ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ก าแพงแสน ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อเสนอแนะแล้ว ครบทั้ง 9 ข้อ  
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สรุปข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน  
  ในช่วงระหว่างปี พ .ศ. 2520-2524 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นแบบให้เปล่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวงเงิน 166 ล้านบาทใช้ในการก่อตั้งหน่วยงานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
ที่วิทยาเขตก าแพงแสนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในวันที่  28 ธันวาคม พ.ศ.2524 ให้ใช้ชื่อว่า ศูนย์
ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  (National Agricultural Extension and Training Center) ต่อมา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีนโยบายให้วิทยาเขตก าแพงแสนมีโครงสร้างและระบบการบริหารที่เบ็ดเสร็จ  มีการ
จัดการและบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  ด้านการเกษตร  เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาคตะวันตกโดยเน้นพื้นที่บริเวณลุ่มน้ าแม่กลอง  
 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้อนุมัติให้จัดตั้ง  ส านักส่งเสริมฯ  ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานเทียบเท่า
คณะ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2548 แบ่งเป็น 8 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่  ฝ่าย
ฝึกอบรม ฝ่ายการพิมพ์ ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  ฝ่ายสื่อสารการตลาด  ฝ่ายการศึกษา  วิจัยและพัฒนา  เพ่ือเป็น
การร าลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ เสด็จฯ  ทรงเปิดศูนย์ส่งเสริมและ
ฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2524 จึงก าหนดให้วันที่  16 ธันวาคมของทุกปี  เป็นวัน
สถาปนาส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน  
 ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานเป็น  5 ฝ่าย คือ ส านักงานเลขานุการ  ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และ
ฝึกอบรม ฝ่ายสื่อการส่งเสริม  ฝ่ายสื่อสารการตลาด  และฝ่ายการศึกษา  วิจัยและพัฒนาเลขท่ี  1 หมู่ 6 ต าบล
ก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน พ้ืนที ่59-3-15.6 ไร่ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน มีบุคลากรทั้งหมด 121 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ 20 คน 
พนักงานงบประมาณ 23 คน พนักงานเงินรายได้ 46 คน ลูกจ้างประจ า 19 คน และลูกจ้างโครงการ 13 คน  

สินทรัพย์ที่อยู่ในความดูแลของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน ประกอบด้วยอาคาร 13 หลัง 
ส าหรับส านักงาน และให้บริการสถานที่อบรม รวมทั้งมีเทคโนโลยี อุปกรณ์ และฐานข้อมูลผู้รับบริการ ฐานข้อมูล
คลังผู้เชี่ยวชาญ ฐานข้อมูลสถานที่ศึกษาดูงาน และฐานข้อมูลสื่อมวลชน ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการตาม
ภารกิจอยู่ในความดูแลของทุกหน่วยงานด้วย 
  ส านักส่งเสริม และฝึกอบรม ก าแพงแสน ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ มุ่งม่ันสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคมท้ังระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือพัฒนาสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือบริการและพัฒนางานบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   
2. เพ่ือค้นคว้า วิจัย ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรมและการพัฒนาชนบทน ามาบูรณาการงาน

บริการวิชาการและการเรียนการสอน  
3. เพ่ือบริการอาคารสถานที่ในการจัดประชุม สัมมนาที่มีมาตรฐานสากล  
4. เพ่ืออนุรักษ์สืบสานเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  

 

วิธีการประเมินคุณภาพภายใน 
 การวางแผนและการประเมิน 

1.  การเตรียมและวางแผนก่อนการตรวจประเมิน   
คณะกรรมการการประเมินฯ มีการประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินในเบื้องต้น ถึงวิธีการ

ประเมิน การศึกษาเอกสาร และการเขียนรายงาน พร้อมทั้งศึกษารายงานการประเมินตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
เพ่ือสรุปประเด็นข้อสังเกตในการประเมิน 
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2.  การด าเนินการระหว่างการตรวจประเมิน 
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและทีมงาน ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน.  

ประธานชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน ก าหนดเวลาการประเมิน และแนะน าคณะกรรมการประเมินฯ 
ผู้อ านวยการ แนะน าผู้บริหาร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน.  และบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้คณะกรรมการประเมินฯ รับทราบ 

ศึกษาเอกสารหลักฐาน จากรายงานการประเมินตนเอง และหลักฐานเชิงประจักษ์  รวมทั้งการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง 

สรุปผลการประเมินและน าเสนอด้วยวาจา ให้ผู้บริหาร และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบ และ
แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น อันน าไปสู่การหาแนวทางร่วมกันเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงาน 

3.  การด าเนินงานหลังการตรวจประเมิน 
     สรุปรายงานผลการประเมินฯ ส่งให้กับผู้อ านวยการ และส านักงานประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย 

 วิธีการตรวจสอบและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 

  ก าหนดให้กรรมการประเมิน ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ์ และสอบทานข้อมูลโดยการ หารือหรือ
สัมภาษณ์ และน าข้อมูลมาพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการทุกคน เพ่ือตัดสินผลในแต่ละหมวดและน าเสนอผู้บริหาร
และบุคลากรของหน่วยงานรับทราบและด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่อไป 

 วัตถุประสงค์การประเมิน 
1. เพ่ือยืนยันสภาพการด าเนินงาน ความส าเร็จของหน่วยงานและแนวทางพัฒนาปรับปรุงของ

หน่วยงานเพื่อสู่ความเป็นเลิศ 
2. เพ่ือพิจารณาความเชื่อมโยงการด าเนินการของทุกหมวด การตอบสนองต่อเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์จุดเด่น โอกาสในการพัฒนาและข้อเสนอเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง 
3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ

ภายในรอบปีที่ผ่านมา  
4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
 

 ก าหนดการประเมินฯ 

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
08.30 - 09.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมหารือเพ่ือวางแผนการประเมินฯ  
09.00 –11.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน    

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557 

- ผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 
2557 ดังนี ้
1) ข้อมูลโครงร่างองค์การ (Organizational Profile: OP) ของหน่วยงาน 
2) สรุปผลการด าเนินงานทั้ง 7 หมวดของหน่วยงาน  
3) ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา 
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11.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ก าแพงแสน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ  
14.30 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ให้ผู้บริหารและบุคลากร ส านักส่งเสริม

และฝึกอบรม ก าแพงแสน รับทราบ 

 เกณฑ์การประเมิน 
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยก าหนดให้พิจารณาผลการประเมินในมิติของกระบวนการเน้นที่ 

Approach (แนวทาง) โดยให้พิจารณาวิธีการที่ใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามกระบวนการ ความเหมาะสมของวิธีการที่ใช้
เพ่ือตอบสนองข้อก าหนดของหัวข้อต่างๆ และสภาพแวดล้อมการปฏิบัติการของหน่วยงาน ความมีประสิทธิผลของ
การใช้วิธีการเหล่านั้น รวมถึงการที่แนวทางถูกน าไปใช้ซ้ าได้เพียงใด และการที่แนวทางนั้นอาศัยข้อมูลและ
สารสนเทศที่เชื่อถือได้เพียงใด (ซึ่งหมายถึงการด าเนินการอย่างเป็นระบบ) ส่วนในมิติผลลัพธ์นั้นให้พิจารณาความ
เหมาะสมของการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญขององค์กร โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ 0 – 5 คะแนน 
ทั้งนี้ ช่วงคะแนน 1 – 5 ให้พิจารณาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับปานกลาง หรือระดับสูง 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายหมวด 

หมวด 1 การน าองค์กร 
จุดเด่น 
1. ส านักฯ มีการด าเนินงานตามระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร  ส่งผลให้สามารถรักษา

ชื่อเสียงและรักษาภาพลักษณ์ของส านักได้ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรก าหนดเรื่องในการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ และความรับผิดชอบต่อสังคมให้ชัดเจน  โดย

อาจก าหนดเรื่องในการให้บริการที่สอดคล้องกับขีดความสามารถขององค์กร ท าให้สามารถสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และสร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยงาน 

2. ส านักฯ ควรมีการทบทวนและประเมินประสิทธิผลของวิธีการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร 
เพ่ือให้กลุ่มลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และพันธมิตร ทราบเป้าหมายขององค์กร และสามารถ
ด าเนินงานร่วมกันได้อย่างสอดประสานกัน 

 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีแนวทางท่ีเป็นระบบในการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน  

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบัติการระยะสั้น และ

ระยะยาว รวมทั้งแผนการบริหารทรัพยากร (แผนยุทธศาสตร์การเงินและแผนทรัพยากรบุคคล) 
2. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลให้ครอบคลุมทุกด้าน 

เพ่ือให้สามารถแปลงเป็นสารสนเทศส าหรับการตัดสินใจในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
 
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
  จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีแนวทางท่ีเป็นระบบในการมุ่งเน้นลูกค้าในบางเรื่องและบางกลุ่มลูกค้า เช่น การรับฟังเสียง
ลูกค้าส าหรับการบริการวิชาการ การจัดการข้อร้องเรียนส าหรับการบริการสถานที่ฝึกอบรม และการ
ประเมินผลผู้รับบริการวิชาการ 

  โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรมีการก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการตามพันธกิจของส านักฯ ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถ

จ าแนกลูกค้าได้อย่างเป็นระบบ และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิผล เช่น 
การรับฟังเสียงลูกค้า การส ารวจความพึงพอใจตามกลุ่มที่ได้จ าแนกไว้ 

2. ส านักฯ ควรค านึงถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และตลาดใหม่ เพื่อก าหนดผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบสนอง
ความต้องการ และขยายกลุ่มลูกค้า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  จุดเด่น 
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- 

  โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรก าหนดตัวชี้วัดที่ครอบคลุมระบบงานและกระบวนการท างานของหน่วยงานในทุกระดับ 

และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ 

2. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีแนวทางเชิงรุกในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนได้  

 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
  จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีแนวทางการบริหารขีดความสามารถ โดยก าหนดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ประเมิน
สมรรถนะ และน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีขีดความสามารถตามที่
ก าหนด 

2. ส านักฯ มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานขององค์กร 

  โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรมีแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เป็นระบบ เพ่ือเป็นการสร้าง

ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร และสร้างความผูกพันกับองค์กร 
 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
  จุดเด่น 

1. ส านักฯ มีการจัดท ากระบวนการที่เป็นมาตรฐานส าหรับงานบริการในหลายเรื่อง เช่น กระบวนการ
บริการสถานที่ฝึกอบรม กระบวนการบริการการจัดโครงการฝึกอบรม และกระบวนการที่ปรึกษาทาง
วิชาการ ท าให้สามารถรักษาคุณภาพการให้บริการได้อย่างสม่ าเสมอ 

 โอกาสในการพัฒนา 
1. ส านักฯ ควรมีแนวทางท่ีเป็นระบบในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับการท างานในแต่ละกระบวนการ และ

ให้มีความเชื่อมโยงกับความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
2. ส านักฯ ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนการด าเนินงานให้ครบถ้วนตามพันธกิจ เพื่อให้สามารถใช้เป็น

แนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
หมวด 7 ผลลัพธ์ 
  จุดเด่น 

1. มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญในหลายด้าน เช่น จ านวนลูกค้าซ้ า จ านวนโครงการบริการวิชาการ 
จ านวนหลักสูตร ความพึงพอใจของลูกค้า และรายรับของส านักฯ  

  โอกาสในการพัฒนา 
1. ควรพิจารณาเพ่ิมตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อนผลการด าเนินงานของส านักฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 

ผลการประเมินสมรรถนะของบุคลากร รายรับสุทธิขององค์กร ตัวชี้วัดด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
รวมถึงการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่มีความท้าทาย 
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2. ควรพิจารณาแยกกลุ่มผลลัพธ์ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการแยกกลุ่มผลลัพธ์ตาม
กลุ่มบุคลากร เพ่ือให้สามารถน าไปวิเคราะห์ผลและหาแนวทางการปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1  
ภาพกิจกรรม 

 

  
  

  
 

  

  
คณะกรรมการประเมินฯ พบผู้บริหารและบุคลากร เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 

 


