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คํานํา 
  
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ของสํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร จัดทําขึ้นตามระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของสํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 
31 พฤษภาคม 2554) ของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แนวทางการเขียนจากตัวอย่างการเขียน SAR และ 
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก สถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี 2554 
 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ขอขอบคุณผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ร่วมกันจัดทํารายงานฉบับนี้
จนสําเร็จ และหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนา
งานของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ให้มีคุณภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
 
 
 
 

             (อาจารย์อรไท ผลดี) 
ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
ช่ือหน่วยงาน สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สถานที่ตั้ง 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

   โทรศัพท์ 0 2942 8711-2, 0 2942 8500-5 ต่อ 1078-9 
   โทรสาร   0 2942 8680 
   http://www.oamc.ku.ac.th 
   E-mail: amc@ku.ac.th 
    
1.1 ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางการเกษตร จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในสาขาดังกล่าว และเนื่องจาก
การเกษตรได้มีบทบาทต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ประกอบกับ
ทบวงมหาวิทยาลัยได้กําหนดภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้เป็น 4 ประการ 
ประการที่ 4 คือ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 ใ น แ ผ น พั ฒ น า ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า ร ะ ย ะ ท่ี  6  ( พ . ศ .  2 5 3 0 -2 5 3 4 ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เสนอขออนุมัติจัดตั้งหน่วยงานท่ีจะดูแลทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยเฉพาะ มีประกาศและคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นลําดับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความคิดที่จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2530 เห็นได้จากประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะทํางานโครงการพิพิธภัณฑ์
การเกษตร ท้ายที่สุดความคิดเร่ืองพิพิธภัณฑ์การเกษตรกับเร่ืองศิลปวัฒนธรรมก็มาบรรจบกันเกิดเป็น
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และระหว่าง พ.ศ. 2534-2535 เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิม
ฉลองศุภวาระท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้ขอจัดตั้งสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรเพื่อมีส่วนร่วมในการ
เฉลิมฉลองคร้ังนี้ด้วย 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้รับอนุมัติจัดตั้งตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้เป็นส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536  

 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้รับอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างอาคารซึ่งสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามตามชื่อ
หน่วยงานว่ากลุ่มอาคาร “สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร” เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจที่
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ได้รับมอบหมาย กับทั้งได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ในบุษบก
มาลาเหนือสระน้ําใหญ่หน้ากลุ่มอาคารด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2538 และทรงเปิดอาคารสํานักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตรในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
 

 ผู้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีดังนี้ 
 1. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล  3 มกราคม 2537-12 มกราคม 2541 
 2. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล  13 มกราคม 2541-12 มกราคม 2545 
 3. รศ.ดร.ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์  13 มกราคม 2545-12 มกราคม 2549 
 4. อาจารย์อรไท ผลดี   13 มกราคม 2549-12 มกราคม 2553 
 5. อาจารย์อรไท ผลดี   13 มกราคม 2553-12 มกราคม 2557 
 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 

ปรัชญา ปณิธาน 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีปณิธานในการสั่งสม แสวงหา และพัฒนาความรู้

ด้านวัฒนธรรมการเกษตร เผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาไทย ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ เพื่อเป็นรากฐานให้สังคมไทยก้าวไปอย่างสร้างสรรค์และม่ันคง 

 

วิสัยทัศน์ 
สงวนเอกลักษณ์ของชาติ  ปราดเปร่ืองเร่ืองภูมิปัญญาไทยโบราณ 
บูรณาการวัฒนธรรมเกษตรไทย ในมิติใหม่ของพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย 

 

 พันธกิจ 
1. เสนอมิติใหม่ของระบบพิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญา

วัฒนธรรมการเกษตรไทย 
2. เป็นแหล่งการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ใหม่และเอกลักษณ์ทางด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรม

การเกษตรไทยในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อก่อให้เกิดความภาคภูมิใจว่าชนชาติไทยมีภูมิปัญญาที่
เก่าแก่ 

3. ประยุกต์องค์ความรู้และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมการเกษตรไทยที่ครอบคลุมการเกษตรในสาขาต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสํานึก 
และค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

5. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไทกับหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ และเจ้าของภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรไปสู่ภูมิภาค 

6. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรให้แพร่ขยายผ่าน
สื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน 
1. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการสะสม รวบรวมรักษาและจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตร พืช สัตว์ 

วัตถุทางธรรมชาติ และสิ่งประดิษฐ์เก่ียวกับการเกษตรของชาติ รวมทั้งการจัดแสดงถึงวัฒนธรรมและ
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่เก่ียวข้องกับการเกษตร อันจะแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทย 

2. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยเก่ียวกับประวัติศาสตร์การเกษตร วิวัฒนาการทางการเกษตร 
บุคคลสําคัญทางการเกษตร และเทคโนโลยีการเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งรวบรวม
เอกสาร หลักฐานข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า วิจัย รวมทั้งให้บริการทางวิชาการ
แก่หน่วยงานในภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับความเชื่อ ค่านิยม แนวคิด และ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรและประชาชนคนไทย
ทั้งมวล 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมให้มีการค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ อันจะทําให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพลักษณ์ของวัฒนธรรม
พื้นบ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่นของคนไทย อีกทั้งได้เห็นความหลากหลายและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและ
อารยธรรม 
 5. เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนการเรียน 
การสอน การวิจัย ในการศึกษาวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 6. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา 
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1.3 เอกลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (Kasetsart 

University aims to create knowledges of the land for the well-being of nation) 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
สํานึกดี  มุ่งม่ัน   สร้างสรรค์   สามัคคี 
(Integrity) (Determination) (Knowledge creation) (Unity) 

 (IDKU: อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Identity of Kasetsart University) 
 
1.4 แผนงานประจําปี 
  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร กําหนดแผนงานประจําปีงบประมาณ 2553 จาก
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) ของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 
ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัย
เพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาและวิจัยเพ่ือ
ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ส่งเสริมการจัด
การศึกษาและวิจัย 
พร้อมท้ังเสริมสร้าง
จิตสํานึกและค่านิยมท่ี
ดีงามในการอนุรักษ์
และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

1. ส่งเสริมการจัด
การศึกษา และวิจัย
เพ่ือการอนุรักษ์พัฒนา 
ในการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 
2. ปลูกฝังค่านิยมและ
จิตสํานึกท่ีดี สนับสนุน
การผลิตสื่อสร้างสรรค์ 
สร้างกระแสเชิงบวก
ให้แก่สังคมพร้อม
ผสมผสานการใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือการ
อนุรักษ์วิถีชีวิต 
ค่านิยมท่ีดีงาม ใน
ความเป็นไทย 

1. จํานวนโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 
2. จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม 
3. ร้อยละของ
โครงการท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

วิทยาเขต คณะ 
วิทยาลัย สถาบัน 
สํานัก ศูนย์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด โครงการ 
ตามแผนงานของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2553 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาองค์
ความรู้และ
คุณภาพทางการ
ศึกษาเพ่ือสร้าง
มาตรฐานใน
การศึกษาและการ
วิจัยในศาสตร์ 
ต่าง ๆ 

สร้างองค์ความรู้
ใหม่และพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐานด้าน
การศึกษาและการ
วิจัยในสาขาวิชา
ต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

จํานวนองค์ความรู้
ใหม่และสาขาวิชา
การทาง
การเกษตรท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

ผลิตงานวิจัยท่ี
สร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางภูมิปัญญา
วัฒนธรรม
การเกษตรไทย 
เพ่ือต่อยอด
วัฒนธรรมเกษตร
ไทยให้เกิด
ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ประยุกต์องค์
ความรู้และ
ผลงานวิจัยเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์
ได้ โดยสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของชุมชนและ
สังคม และเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เป็นแหล่งวิชาการ
ท่ีเข้มแข็ง 
สามารถชี้นําเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศและเป็น
แกนนําในการ
พัฒนาชุมชนให้
สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน 

1. ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของ
จํานวนผู้รับ 
บริการจาก
พิพิธภัณฑ์ 
2. จํานวน
โครงการ
วัฒนธรรม
การเกษตรสาขา 
ต่าง ๆ 
3. ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของ
จํานวนองค์กร
ท้องถ่ินท่ีรับ
ความรู้จาก
พิพิธภัณฑ์ 
4. ร้อยละของ
จํานวนกิจกรรม 
โครงการท่ี
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
5. จํานวนของผู้
เข้าอบรม 
6. ร้อยละของ
จํานวนกิจกรรม/
โครงการท่ีส่งเสริม
ศิลป 
วัฒนธรรมไทย 
7. จํานวนของ
กิจกรรม/โครงการ
ท่ีส่งเสริมศิลป 
วัฒนธรรมไทย 
8. ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของผู้ร่วม

1. พัฒนาการ
เรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม
การเกษตรโดย
การต่อยอดภูมิ
ปัญญาโดย
จัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ภูมิ
ปัญญาไทยเพ่ือ
เชิดชูคุณค่าภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรม
การเกษตรไทยให้
เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคม 
 

 

1. โครงการกิจกรรม
ชมพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท
ลื้อ  
2. โครงการจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
ผ้าย้อมครามของชน
เผ่าไท 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ผู้อํานวยการ 
 
 
 

ผู้อํานวยการ 
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โครงการ 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

2. ประยุกต์องค์
ความรู้และ
ผลงานวิจัยเพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์
ได้ โดยสอดคล้อง
กับความต้องการ
ของชุมชนและ
สังคม และเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เป็นแหล่งวิชาการ
ท่ีเข้มแข็ง 
สามารถชี้นําเพ่ือ
การพัฒนา
ประเทศและเป็น
แกนนําในการ
พัฒนาชุมชนให้
สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่าง
ย่ังยืน 

1. ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของ
จํานวนผู้รับ 
บริการจาก
พิพิธภัณฑ์ 
2. จํานวน
โครงการ
วัฒนธรรม
การเกษตรสาขา 
ต่าง ๆ 
3. ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของ
จํานวนองค์กร
ท้องถ่ินท่ีรับ
ความรู้จาก
พิพิธภัณฑ์ 
4. ร้อยละของ
จํานวนกิจกรรม 
โครงการท่ี
ให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
5. จํานวนของผู้
เข้าอบรม 
6. ร้อยละของ
จํานวนกิจกรรม/
โครงการท่ีส่งเสริม
ศิลป 
วัฒนธรรมไทย 
7. จํานวนของ
กิจกรรม/โครงการ
ท่ีส่งเสริมศิลป 
วัฒนธรรมไทย 
8. ร้อยละท่ี
เพ่ิมข้ึนของผู้ร่วม

2. ส่งเสริมอนุรักษ์ 
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญา
ไทย 
 

1. โครงการ
วัฒนธรรมสัญจร
จังหวัดแพร่ “เยือน
วัฒนธรรมล้านนา 
ศึกษาพรรณไม้ใน
อุทยานแห่งชาติ” 
2. โครงการจัดทํา
บัตรอวยพรชุด 
หญิงไทยกับเคร่ือง
ดนตรี 
3. โครงการสัมมนา
เชิงวิชาการเร่ือง  
วัฒนธรรมดนตรีกับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีไม่
หยุดนิ่ง 
4. สัมมนาวิชาการ
เร่ือง วัฒนธรรมผ้า
เผ่าไทลื้อ 
5. โครงการสัมมนา
วิชาการเร่ือง 
วัฒนธรรมผ้าย้อม
ครามของชนเผ่าไท 
6. โครงการรณรงค์
รักษาเอกลักษณ์
วัฒนธรรมการแต่ง
กายด้วยผา้ย้อม
ครามของชนเผ่าไท 
7. โครงการอบรมภูมิ
ปัญญาวัฒนธรรม
การย้อมครามและ
พรรณพืชให้สีย้อม
ครามของชนเผ่าไท 
  

ผู้อํานวยการ 
 
 
 
 
 

ผู้อํานวยการ 
 
 
 

รองฝ่ายบริหาร
และประกัน
คุณภาพ 
 
 
ผู้อํานวยการ 

 
 
ผู้อํานวยการ 

 
 
 
ผู้อํานวยการ 

 
 
 
 
ผู้อํานวยการ 

 



 

8 

 

โครงการ 

โครงการที่ดําเนินการในรอบปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) 

โครงการ ระยะเวลา 

1. โครงการวัฒนธรรมสัญจรจังหวัดแพร่ “เยือนวัฒนธรรมล้านนา ศึกษา
พรรณไม้ในอุทยานแห่งชาติ” 

30 ตุลาคม-2 
พฤศจิกายน 2552 

2. โครงการจัดทําบัตรอวยพรชุด หญิงไทยกับเครื่องดนตรี ตุลาคม-ธันวาคม 2552 

3. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง  วัฒนธรรมดนตรีกับการเปลี่ยนแปลงที่
ไม่หยุดนิ่ง 

14 มกราคม 2553 

4. โครงการกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทลื้อ และ สัมมนา
วิชาการเร่ือง วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทล้ือ 

2 เมษายน 2553 

5. โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท สิงหาคม 2553 

6. โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท 19 สิงหาคม 2553 

7. โครงการรณรงค์รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าย้อมคราม
ของชนเผ่าไท 

19 สิงหาคม 2553 

8. โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมการย้อมครามและพรรณพืชให้สีย้อม
ครามของชนเผ่าไท 

19 สิงหาคม 2553 

 
1.5 แผนงานประกันคุณภาพ 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพสําหรับสํานักของมหาวิทยาลัย 
 2. ส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของหน่วยงานและในระดับ
มหาวทิยาลัย 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมให้การดําเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปตามแผนงาน 
 

 วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน และระบบประกันคุณภาพ
ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะ
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เพิ่มเติมในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นรวมทั้งนวัตกรรมและการ
ปฏิบัติที่ดี 
 3. ติดตามประสิทธิผลตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายใน
ที่ผ่านมา และการพัฒนาปรับปรุงในระบบประกันคุณภาพ 
 4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการสนับสนุนการศึกษาระบบประกัน
คุณภาพของหน่วยงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องและสาธารณชน 
 

ตารางปฏิทินกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานกัพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
(มิถุนายน 2553-กันยายน 2554) 

 

กิจกรรมดําเนินการ (6) 
53 

(7) 
53 

(8) 
53 

(9) 
53 

(10) 
53 

(11) 
54 

(12) 
54 

(1) 
54 

(2) 
54 

(3) 
54 

(4) 
54 

(5) 
54 

(6) 
54 

(7) 
54 

(8) 
54 

(9) 
54 

1.นําข้อมูลมาจัดทํา 
SAR 

/                

2.ส่งรายงานประกัน
คุณภาพ (SAR) 

 /               

3.ประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 
2552 

 /               

4.รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 
2552 

  /              

5.แก้ไข SAR  ตาม
(4) และจัดส่งให้
มหาวิทยาลัย 

  /              

6.จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01)
ตามข้อเสนอแนะ
จาก (4) 

   /             

7.ส่ง สปค.01     /            

8.ดําเนินการ
ปรับปรุงตาม (6) 

                

9.เก็บข้อมูล 12 
เดือนตามดัชนี 

                

10.นําข้อมูลจาก (8) 
มาจัดทํา SAR 

            /    
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กิจกรรมดําเนินการ (6) 
53 

(7) 
53 

(8) 
53 

(9) 
53 

(10) 
53 

(11) 
54 

(12) 
54 

(1) 
54 

(2) 
54 

(3) 
54 

(4) 
54 

(5) 
54 

(6) 
54 

(7) 
54 

(8) 
54 

(9) 
54 

11.ส่งรายงาน
ประกันคุณภาพ 
(SAR) 

             /   

12.ประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 
2553 

             /   

13.รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา
2553 

              /  

14.แก้ไข SAR  ตาม
(13) และจัดส่งให้
มหาวิทยาลัย 

              /  

15.จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) 
ตามข้อเสนอแนะ
จาก (13) 

               / 

 
1.6 โครงสร้างการบริหารงาน 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีบทบาทหน้าที่
ให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอนและส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันสํานักพิพิธภัณฑ์
และวัฒนธรรมการเกษตรยังไม่ได้ประกาศแบ่งส่วนราชการภายใน ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการเพิ่มเติม
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การเสนอขออนุมัติการแบ่งส่วนราชการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตรของกองแผนงาน ซึ่งได้เสนอขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตรออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม และฝ่ายอาคารสถานที่ 
ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนและคล่องตัวในการบริหารจัดการของหน่วยงาน สามารถรองรับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

โครงสร้างองค์กรและการบริหารที่สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เสนอมีดังนี้ 
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โครงสร้างองคก์ร 

 
        อธิการบดี 

                                                                                    คณะกรรมการประจาํสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 
  ฝ่ายบริหารทั่วไป                      ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม   ฝ่ายอาคารสถานที ่
- งานสารบรรณและบุคคล           - งานทะเบียนและการจัดแสดง  - งานบริหารอาคารสถานที ่
- งานการเงิน บญัชี และพัสดุ         - งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ - งานเทคนิคและโสตทัศนูปกรณ์ 
         

การแบ่งส่วนราชการ 
 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  1.1 งานสารบรรณและบุคคล 
  1.2 งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
 2. ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม 
  2.1 งานทะเบียนและการจัดแสดง 
  2.2 งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ 
 3. ฝ่ายอาคารสถานที ่
  3.1 งานบริหารอาคารสถานที่ 
  3.2 งานเทคนิคและโสตทัศนูปกรณ์ 
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การบริหารงานภายในของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ผู้อํานวยการและรอง
ผู้อํานวยการเป็นคณะผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา มีโครงสร้างการบริหารและการมอบหมายงานตามที่
ได้กําหนดเป็นหน้าที่ (Job Description) โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 

 
อาจารยอ์รไท ผลดี 

ผู้อํานวยการสาํนักพิพธิภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 
 

ผศ.ดร.สุพจน์ ยคุลธรวงศ์ : รองฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง : รองฝ่ายวิชาการ 

รองผูอ้ํานวยการสํานักพิพธิภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป                      ฝ่ายพพิิธภัณฑ์และวัฒนธรรม   ฝ่ายอาคารสถานที่ 
งานสารบรรณและบุคคล   งานทะเบียนและการจัดแสดง          งานบริหารอาคารสถานที ่
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    นักวิชาการศึกษา             พนักงานทั่วไป 
-น.ส.ปิยวรรณ จั่นเพิ้ง   -น.ส.จามีกร ยบัสันเทียะ            -นางเกษร คําสาลี  
ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร (ว่าง)   ช่างศิลป์ (ว่าง)                       พนักงานทั่วไป (ว่าง) 
พนักงานขับรถยนต์ (ว่าง)  งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ           งานเทคนิคและโสตทศันูปกรณ์ 
พนักงานทั่วไป   นักเอกสารสนเทศ 6           นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
-นายเอกสิทธิ์ คดพิมพ ์  -นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ            -นายทรงพล รูปคมสัน   
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ เจ้าหน้าทีว่ิจัย (ว่าง)                      ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
นักวิชาการเงินและบัญชี               -นายสําเร็จ ขันทอง  
-น.ส.วิลาวัลย์ กณุนา                ช่างไฟฟ้า (ว่าง) 
ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร       
-นางบุญเรือน วหิารทอง       
ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร 
-น.ส.กนกวรรณ ประสงค์ศร ี
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย มีภาระหน้าที่

และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
ฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1)  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสารบรรณและบุคคล 
- งานรับส่งเอกสาร เก็บเอกสาร และสืบค้นข้อมูล 
- งานโต้ตอบเอกสาร 
- งานจัดพิมพ์และทําสําเนาเอกสาร 
-งานบุคคล 
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ 
- งานจัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได ้
- งานจัดทําทะเบียนคุม 
- งานรายงาน เก็บเอกสาร และบันทึกขอ้มูล 
- งานจัดหา จัดซ้ือ เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ 
- งานเอกสารเกีย่วกับการจดัซื้อ/จัดจ้าง และจัดทําทะเบียนคุม 

2) ฝ่ายพิพธิภัณฑ์และวัฒนธรรม 
 

งานทะเบียนและจัดแสดง 
- งานจัดหา ลงทะเบียน จัดเกบ็วัตถทุี่จัดแสดงในพพิิธภัณฑ์ 
- งานจัดพพิิธภัณฑ์/นิทรรศการ 
- งานออกแบบ 
- งานเอกสารเผยแพร ่ประชาสัมพันธ ์
งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ 
- งานจัดหา ลงทะเบียน จัดเกบ็ บริการหนังสือ วารสาร และส่ิงพิมพ ์
- งานบรกิารตอบคําถามและช่วยค้นคว้า 
- งานรวบรวมขอ้มูลด้านพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม 
- งานจัดทําฐานข้อมูล 

 3) ฝ่ายอาคารสถานที ่ งานบริหารอาคารสถานที ่
- งานขอใช้อาคารและสถานที ่
- งานบรกิารและอํานวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้อาคารและสถานที ่
- งานดูแลและบํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเบ้ืองต้น 
งานเทคนิคและโสตทัศนูปกรณ์ 
- งานบรกิารและอํานวยความสะดวกด้านเทคนคิและโสตทัศนูปกรณ ์
- งานวางระบบ ปฏิบัติการ ดูแล และซ่อมบํารุงอุปกรณ์เทคนคิและ
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โสตทัศนูปกรณ ์

1.7 รายนามผู้บริหาร และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
 

รายนามผู้บริหาร 
อาจารย์อรไท ผลดี  ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์  รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
คณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
1. ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  ประธาน 
2. ผศ.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์      กรรมการ 
3. รศ.วิจารณ์ วิชชุกิจ      กรรมการ 
4. รศ.วิไลศักดิ์ ก่ิงคํา      กรรมการ 
5. นายดํารงค์ ศรีพระราม     กรรมการ 
6. นายสุรพล ภัทราคร      กรรมการ 
7. นายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ     กรรมการ 
8. รศ.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน     กรรมการ 
9. รศ.สิรี ชัยเสรี       กรรมการ 
10. รศ.อบเชย วงศ์ทอง      กรรมการ 
11. รศ.อลิศรา มีนะกนิษฐ     กรรมการ 
12. ศ.อรอนงค์ นัยวิกุล      กรรมการ 
13. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง     กรรมการ 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
อาจารย์อรไท ผลดี    ที่ปรึกษา 
1. ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์   ประธาน 
2. นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง   กรรมการ 
3. นายทรงพล รูปคมสัน    กรรมการ 
4. นางสาววิลาวัลย์ กุณนา   กรรมการ 
5. นายสําเร็จ ขันทอง    กรรมการ 



 

15 

 

6. นางบุญเรือน วิหารทอง   กรรมการ 
7. นางสาวกนกวรรณ ประสงค์ศรี  กรรมการ 
8. นางสาวจามีกร ยับสันเทียะ   กรรมการ 
9. นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ    กรรมการและเลขานุการ 

 
 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 อาจารย์อรไท ผลดี    ที่ปรึกษา 

1. ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์   ประธาน 
2. นางสาววิลาวัลย์ กุณนา   กรรมการ 
3. นางบุญเรือน วิหารทอง   กรรมการ 
4. นางสาวกนกวรรณ ประสงค์ศรี  กรรมการ 
5. นางสาวจามีกร ยับสันเทียะ   กรรมการ 
6. นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง   กรรมการและเลขานุการ 

 
คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

 1. ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  ประธาน 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  รองประธาน 
3. นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ      กรรมการ 
4. นายทรงพล รูปคมสัน      กรรมการ 
5. นางสาววิลาวัลย์ กุณนา     กรรมการ 
6. นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง     กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

 1. ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  ประธาน 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  รองประธาน 
3. นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ      กรรมการ 
4. นายทรงพล รูปคมสัน      กรรมการ 
5. นางสาววิลาวัลย์ กุณนา     กรรมการ 
6. นายสําเร็จ ขันทอง      กรรมการ 
7. นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง     กรรมการและเลขานุการ 
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1.8 ผลงานประจําปีการศึกษา 2553 
 

โครงการ ระยะเวลา 

1. โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท สิงหาคม 2553 

2. โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท 19 สิงหาคม 2553 

3. โครงการรณรงค์รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าย้อมคราม
ของชนเผ่าไท 

19 สิงหาคม 2553 

4. โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมการย้อมครามและพรรณพืชให้สีย้อม
ครามของชนเผ่าไท 

19 สิงหาคม 2553 

5. โครงการจัดทําบัตรอวยพรชุด “สีสันพัตราภรณ์ไทย” ตุลาคม-ธันวาคม 2553  

6. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music Fair” 24 ธันวาคม 2553 

7.โครงการสัมมนาเร่ือง มะพร้าวกับวัฒนธรรมดนตรี บ้านพญาซอ 25 กุมภาพันธ์ 2554 

8. โครงการพิพิธทัศนามรดกผ้าไท-ยวนแห่งอาณาจักรล้านนา มีนาคม-เมษายน 2554 

9. โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมไท-ยวนในประเพณีสงกรานต์ 7 เมษายน 2554 

10.โครงการนาฏดุริยางคศิลป์: การแสดงอลังการประเพณีสงกรานต์ของ
อาณาจักรล้านนา 

7 เมษายน 2554 

 
1.9 ข้อมูลสถิติ 

 1.9.1 งบประมาณ  

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

3,471,500 3,439,016 32,484 3,482,200 3,438,955 43,254 1,383,600 1,348,700.34 34,899.66 

งบประมาณ
เงินรายได ้

1,276,447 1,126,929 149,518 1,276,447 1,126,929 149,518 957,968.43 1,817,925.91 -859,957.48  

รวม 4,747,907 4,565,945 182,002 4,758,647 4,565,884 192,763 2,341,568.43 3,166,626.25 -825,057.82 
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 แผนกลยุทธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย 

1. งบประมาณแผ่นดิน 1,383,600 1. งบบุคลากร 1,522,263 

2. งบประมาณเงินรายได้ 11,157,550 2. งบดําเนินงาน 2,147,300 

3.  3. งบลงทุน 30,000 

4.  4. งบอุดหนุน - 

5.   5. งบอ่ืนๆ 8,220,000 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 1,254,150 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 11,919,563 

  1.9.2 จํานวนบุคลากร 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
(ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 

2551 2552 2553 

1.  นกัวิจัย        

2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 11 11 10 

3.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 11 11 10 

4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท ตั้งแต ่9 เดือนขึ้นไป       

5.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 11 11 10 

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี ้

- 9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 

- 6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน 

- น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้ 
 

 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กําหนด แยกตามตําแหน่งทาง
วิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2551-2553 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง) 

ตําแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา บุคลากรทีล่า บุคลากรทัง้หมดรวมลา 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
-  แรงงาน 3 3 2       3 3 2 
-  ไม่มีตําแหน่งทางวิชาการ 6 6 6       6 6 6 
-  ชํานาญการ 6 2 2 2       2 2 2 
-  ชํานาญการ 7                   
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ตําแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา บุคลากรทีล่า บุคลากรทัง้หมดรวมลา 

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 
-  ชํานาญการ 8                   
-  เชี่ยวชาญ 9                   
-  เชี่ยวชาญพเิศษ 10                   

รวมทั้งหมด 11 11 10       11 11 10 
คุณวุฒิการศึกษา          

-  ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 5 5 4       5 5 4 
-  ระดับปริญญาตรี 6 6 6       6 6 6 

-  ระดับปริญญาโท                   
-  ระดับปริญญาเอก                   

รวมทั้งหมด 11 11 10             

 

1.9.3 ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก 
ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

จํานวนโครงการบรกิารวิชาการ 7 4  4 

จํานวนคนที่ไดร้บับริการ 693 557  215 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 1,229,725 1,114,770  387,839 

มูลค่า (บาท) - -  - 

ข้อมูลรายละเอียดการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งหมด สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอยีด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553 

จํานวนโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

4 5 4 

จํานวนคนที่ไดร้บับริการ 337 672 435 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 603,931 1,237,625 134,690 

มูลค่า (บาท) - - - 
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1.9.4 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก   
  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน 
2551 1. โครงการจัดสร้างพิพธิภัณฑ์ “ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไทสมัยก่อนประวัติศาสตร์”  

2. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอาเซียน: การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาตเิรื่อง “ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
การเกษตรของชนเผ่าไทสมัยกอ่นประวัติศาสตร์” และ โครงการวัฒนธรรมศึกษา: การจัดสัมมนา
วิชาการนานาชาติเรื่อง “ถิ่นกําเนิดของชนเผ่าไท”  
3. โครงการจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการผ้าเผ่าไทในประเพณีแตง่งาน” และ โครงการวัฒนธรรม
ศึกษา: การจัดสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง “วัฒนธรรมการผ้าเผ่าไทในประเพณีแต่งงาน” 

2552 1. โครงการจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ผ้าเผ่าไทในประเพณีสงกรานต์” และ โครงการรณรงค์รกัษาเอกลักษณ์
วัฒนธรรมท้องถิ่น: การจดัสัมมนาวิชาการนานาชาติเรื่อง “ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไท”    
2. โครงการจัดสร้าง “พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวฒันธรรมการเกษตรไท: เครื่องดนตรใีนพิธกีรรมการเกษตร
ของชนเผ่าไท” และ โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมอาเซียน: การจดัสัมมนาวชิาการนานาชาติเรื่อง 
“เครื่องดนตรีในพิธีกรรมการเกษตรของชนเผ่าไท”  
3. นิทรรศการวจิัยเรือ่ง “วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทในประเพณีแตง่งาน” ในนทิรรศการงานวิจัย “บนเส้นทาง
งานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ป ี2552” 

2553 1. โครงการกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทล้ือ และ สัมมนาวิชาการเรือ่ง วัฒนธรรมผ้าเผ่าไท
ล้ือ  
2. โครงการจัดสร้างพิพธิภัณฑ์วัฒนธรรมผ้ายอ้มครามของชนเผ่าไท และ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง 
วัฒนธรรมผ้ายอ้มครามของชนเผ่าไท 
3. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music Fair” 

 
1.10 ที่ตั้ง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ ใ ช้สอย 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีพื้นที่ทั้งหมด 32 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา แบ่งเป็น
พื้นที่อาคาร ดังนี้ 
 อาคารโรงละคร    4,490 ตารางเมตร 
 อาคารนิทรรศการและสํานักงาน  2,048 ตารางเมตร 
 อาคารเวทีแสดงกลางแจ้ง  154  ตารางเมตร 
 ศาลาบุษบกมาลา   104  ตารางเมตร 



  
 

0Bบทที่ 2 
1Bการรายงานผลการดําเนินงาน 

 
2.1 สรุปผลการผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 

 

ภารกิจ 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2553 

จํานวน 10 โครงการ ดังนี้ 
 

2Bตารางท่ี 2.1 สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ 
ภารกิจ/พันธกิจ โครงการ ระยะเวลา 

1. เสนอมิติใหม่ของระบบพิพิธภัณฑ์
ในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
การเกษตรไทย 
2. ประยุกต์องค์ความรู้และ
ผลงานวิจัยเชิงบรูณาการ เพ่ือ
จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมการเกษตรไทยท่ีครอบคลุม
การเกษตรในสาขาต่าง ๆ โดย
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.1 โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมคราม
ของชนเผ่าไท 
1.2 โครงการพิพิธทัศนามรดกผ้าไท-ยวนแห่งอาณาจักร
ล้านนา 

 สิงหาคม 2553 
 
มีนาคม-เมษายน 2554 

3. เป็นแหล่งการศึกษาองค ์
ความรู้ด้านวัฒนธรรมการ 
เกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย โดย
ประสานความร่วมมือกับ 
หน่วยงานภายในและภาย 
นอกมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรมการเกษตรของ
ชนเผ่าไทกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ท้ังในและต่างประเทศ และเจ้าของ
ภูมิปัญญาในท้องถ่ิน เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
การเกษตรไปสู่ภูมิภาค 

2.1 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมผ้าย้อม
ครามของชนเผ่าไท 
2.2 โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมการย้อมคราม
และพรรณพืชให้สีย้อมครามของชนเผ่าไท 
2.3 โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมไท-ยวนใน
ประเพณีสงกรานต์ 

19 สิงหาคม 2553  
 
19 สิงหาคม 2553 
 
7 เมษายน 2554 

ภารกิจ/พันธกิจ โครงการ ระยะเวลา 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอัน 3.1 โครงการรณรงค์รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่ง 19 สิงหาคม 2553 
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เป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝัง
คุณธรรม สร้างจิตสํานึก และค่านิยม
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
ประชาชนท่ัวไป 

กายด้วยผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท 
3.2 โครงการจัดทําบัตรอวยพรชุด “สีสันพัตราภรณ์
ไทย” 
3.3 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music 
Fair” 
3.4 โครงการสัมมนาเรื่อง มะพร้าวกับวัฒนธรรมดนตรี 
บ้านพญาซอ 
3.5 โครงการนาฏดุริยางคศิลป:์ การแสดงอลังการ
ประเพณีสงกรานต์ของอาณาจักรล้านนา 

 
ตุลาคม-ธันวาคม 2553  
 
24 ธันวาคม 2553 
 
25 กุมภาพันธ์ 2554 
 
7 เมษายน 2554 
 

 
ภารกิจรอง 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ให้บริการอาคารสถานท่ีพร้อมสิ่งอํานวยความสะดวก

ให้กับผู้ขอใช้บริการ ในรอบปีการศึกษา 2553 แบ่งเป็นผู้ใช้บริการจากหน่วยงานภายใน 6 คร้ัง 
หน่วยงานภายนอกจํานวน 10 คร้ัง รวม 16 คร้ัง ดังนี้ 

 

3Bตารางท่ี 2.2 การให้บริการอาคารและสถานที่ 
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่

 หน่วยงานภายใน  

17 มิ.ย. 53 พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2553 จดัโดยคณะมนุษยศาสตร ์ อาคารโรงละคร 

26-27 ส.ค. 53 การโต้วาที จัดโดย ชมรมส่งเสรมิศิลปะการพูด อาคารโรงละคร 

14 ม.ค. 54 การแสดง “Live Music Awards” จัดโดย ชมรมดนตรีอคูสตกิ อาคารโรงละคร 

27 ม.ค. 54 การประชุมใหญ่สามัญประจําปี จัดโดย สหกรณ์ออมทรพัย์ มก. อาคารโรงละคร 

8-13 ก.พ. 54 ละครเวทีคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 19 จัดโดย สโมสรนิสิตคณะ
มนุษยศาสตร ์

อาคารโรงละคร 

19-23-28 พ.ค. 54 โครงการแรกพบคณะบริหารธรุกิจ จัดโดย สโมสรคณบริหารธุรกจิ บริเวณโดยรอบ 

 หน่วยงานภายนอก  

24 มิ.ย. 53 การถ่ายทําละคร จัดโดยบริษทั เอ็กแซ็ก จํากัด อาคารโรงละคร 

31 ก.ค.-8 ส.ค. 53 การแสดงละครเวที เรื่อง “ยอดรักนกัรอ้ง” จดัโดย สโมสร
ศิลปะการแสดงแห่งประเทศไทย 

อาคารโรงละคร 

6-14 พ.ย. 53 การแสดง “มหศัจรรย์นทิานดนตรี” จัดโดย บริษทั แฟมิล่ี  
วีคเอ็นด์ จํากัด 

อาคารโรงละคร 

24 พ.ย.-5 ธ.ค. 53 งานกึง่ศตวรรษ สกย. พัฒนายางพาราไทย จดัโดย สนง. กองทุน
สงเคราะห์การทํายาง 

อาคารโรงละคร 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม สถานที ่
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13-19 ธ.ค. 53 ละครเวที “ไดโนป่วน ก๊วนหรรษา” จดัโดย บรษิัท แปลน ฟอร ์คิด 
จํากัด 

อาคารโรงละคร 

25-26 ธ.ค. 53 “ปลุกสติ ปลูกปัญญา พัฒนาเด็กประถมวัย” จัดโดย บรษิัท มิรา
เคิลมัชรูม จํากดั 

อาคารโรงละคร 

22 ม.ค. 54 การแสดงบัลเล่ต ์จัดโดย โรงเรยีนบัลเล่ต์เรืองศิริ-วรรณฤดี  อาคารโรงละคร 

25-27 ก.พ. 54 การแสดง สานฝันวันปิดภาค จัดโดย โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม อาคารโรงละคร 

10 ม.ีค. 54 การแสดงของเด็กอนุบาล จัดโดยโรงเรียนอนุบาลชนานันท์ อาคารโรงละคร 

25-26 มีนาคม 54 กิจกรรมส่งเสรมิเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม จัดโดย โรงเรียนปราโมชวิทยา
รามอินทรา 

อาคารโรงละคร 

 
2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานัก  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 
ประจําปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น สํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบท่ีใช้สําหรับหน่วยงานท่ีทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมิน
คุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับ
การประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุและมี
พัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย 
จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 3.83 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับ ดี 
4Bดังตารางที่ 2.3 

 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.74 ผลประเมินได้คุณภาพระดับดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.3 
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5Bตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 3.00  3.00 - - 3.00 3.00  พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจ
หลัก 

- - 5.00 5.00  4.44 4.38  4.63  4.59 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหาร
และจัดการ  

3.91  3.91 3.25  3.00 - - 3.38  3.18 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงิน
และงบประมาณ 

- - 4.00  4.00 5.00  5.00 4.50 4.50  ดี ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 3.00  3.00 - - 3.00  3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 4.00  4.00 - - 4.00 4.00  ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.91 3.91  3.56  3.44 4.63  4.59 3.83  3.74   

ผลการประเมิน ดี ดี ดี พอใช้ ดีมาก ดีมาก ดี ดี   

 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก  
ตัวบ่งชี้เลือกท่ี 2.20 ระบบ
และกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

-  - 4.00  4.00 - - 4.00 4.00  ดี ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้เลือก -  - 4.00  4.00 -  - 4.00  4.00   

ผลการประเมิน  - - ดี ดี - - ดี ดี   

 
 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ในรอบปี
การศึกษา 2553 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมิน
ได้คุณภาพระดับ พอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 
 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการดําเนินงาน 

(ปีงบประมาณ) 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 52 / 53 2553 

 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี ้

              3.00  3.00 1 0 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 5 4 5 5 N/A 3.00 3.00 / x 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  รอบปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
☑ 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-
2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
☑ 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
☑ 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี ครอบคลุมภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 



 

25 

 

☑ 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
☑ 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา    

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่
เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 
2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) 
ของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2552-2555) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไทย เนื่องจากเป็นเกณฑ์ใหม่จึงไม่ได้นําเสนอให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณา 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานผ่านการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี ครอบคลุมภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ แปลงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ครอบคลุมทุก

ภารกิจหลักของหน่วยงาน  
4. มีตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งช้ี 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ กําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 9 ตัวบ่งชี้ และกําหนดค่าเป้าหมายของแต่ละ

ตัวบ่งชี้ และใช้ตัวบ่งชี้และค่าเดียวกันในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยในปีงบประมาณ 
2552 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถดําเนินงานได้ 7 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุตามเป้าหมายทั้ง 7 ตัวบ่งชี้ 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ดําเนินงานตามแผนครอบคลุมทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน และจัดทํา
รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ
ต่อไป 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 5 ข้อ N/A 3 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

2552 2553 2552 2553 

1.1 N/A 4 ข้อ N/A 3 คะแนน 5 ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ: เกณฑ์ข้อที่ 1 ไม่มีการนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักฯ พิจารณา 
 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1.1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) 

1.1-2 รายงานการประชุม 

1.1-3 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 

1.1-4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2551-2554) 
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2553 

1.1-5 รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ
ประจําปี และภารกิจหลักของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.63 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.59 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.5 
 

ตารางที่ 2.5 สรุปการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา) 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 52 / 53 2553 

 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลัก       4.59 4.63  4.59 2  2 

2.1 ร้อยละของ
กิจกรรม/
โครงการบริการ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อ
จํานวนบุคลากร 

ร้อยละ 6 75 5 62.50  8  100 75 62.50 5.00 5.00  5.00 x / 

8 8  8 

2.2 ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 305.24  3.77 496.72 3.88  846.87  3.76 3.77 3.88 3.77 3.88  3.76 / x 

81 128 225  

2.3 ระดับ
ความสําเร็จของ
การให้บริการท่ี
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5  5 5 5 5.00 5.00  5.00 / / 
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ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชพีที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของสงัคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติต่อจํานวน
บุคลากร   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถนุายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  ร้อยละ 75 
ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีภารกิจหลักหน่ึงในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
โดยเฉพาะด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เก่ียวเน่ืองกับการเกษตร ในรูปแบบของการจัดพิพิธภัณฑ์และการสัมมนา
วิชาการ และการอบรม แก่นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างย่ังยืนต่อไป 

ในปีการศึกษา 2553 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม 5 โครงการ ดังน้ี  

1) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท 
2) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท 
3) โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมการย้อมครามและพรรณพืชให้สีย้อมครามของชนเผ่าไท 
4) โครงการพิพิธทัศนามรดกผ้าไท-ยวนแห่งอาณาจักรล้านนา 
5) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมไท-ยวนในประเพณีสงกรานต์ 
โดยมีบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 8 คน  

 

วิธีการคํานวณ 
 1. คํานวณร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 
 

Uจํานวนกิจกรรมหรือโครงการการให้บริการทางวิชาการU x 100 
จํานวนบุคลากร (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

 
2. แปลงค่าร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้ = 

Uร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 
ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ x 5 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 

ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพฯ ต่อจํานวนบุคลากร 
  = (5 / 8) x 100 = 62.50 
คะแนนที่ได้  = (62.50 x 5) / 30 = 10.42 = 5 คะแนน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้น
ไป 
6Bผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 6 ร้อยละ
75 

5 ร้อยละ 
62.50 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
75 

ไม่บรรล ุ

8 8 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.1 6 ร้อยละ 
75 

8 ร้อยละ
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ75 บรรล ุ

8 8 

หมายเหตุ: คํานวณเพิ่มอกี 3 โครงการซ่ึงมีบคุคลภายนอกเขา้ร่วม 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.1-1 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

2.1-2 เอกสารผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

2.1-3 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  ค่าเฉล่ีย 3.88 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2553 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีจํานวนโครงการบริการวิชาการ 
5 โครงการ และได้ประเมินความพึงพอใจครบทั้ง 5 โครงการ มีผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามของโครงการ
ทั้งหมด จํานวน 128 คน มีผลรวมของค่าเฉล่ียความพึงพอใจคูณจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม จํานวน 496.72 คะแนน 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วม ผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าเฉล่ีย 

1) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมคราม
ของชนเผ่าไท 

143 25 3.86 

2) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมผ้าย้อม
ครามของชนเผ่าไท 

143 25 3.68 

4) โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมการย้อมคราม
และพรรณพืชให้สีย้อมครามของชนเผ่าไท 

143 24 3.37 

6) โครงการพิพิธทัศนามรดกผ้าไท-ยวนแห่งอาณาจักร
ล้านนา 

109 27 4.26 

7) โครงการสมัมนาวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมไท-ยวนใน
ประเพณีสงกรานต์ 

109 27 4.16 

 
วิธีการคํานวณ 
   ความพึงพอใจ = U∑ xi niU  

7B          ∑ ni  
8B xi  = ค่าเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมท่ี I (คะแนนเต็ม 5) 
ni   = จํานวนคนท่ีตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมท่ี i 
i    = 1 ถึง p 
p   = จํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด  

 

(1) 25 x 3.86 = 96.50 
(2) 25 x 3.68 = 92 
(3) 24 x 3.37 = 80.88 
(4) 27 x 4.26 = 115.02  
(5) 27 x 4.16 = 112.32 

ผลรวม (1)-(9) = 496.72 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 128 คน 

 

ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม x คะแนนเฉลี่ย 
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 

 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ = 496.72 / 128 = 3.88 
คะแนนที่ได้ = 3.88 คะแนน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 
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ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 305.24 
81 

ค่าเฉล่ีย 
3.77 

496.72 
128 

ค่าเฉล่ีย 
3.88 

3.77 
คะแนน 

3.88
คะแนน 

ค่าเฉล่ีย 
3.77 

บรรล ุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.2 305.24 ค่าเฉล่ีย 
3.77 

846.87 ค่าเฉล่ีย 
3.76 

3.77 
คะแนน 

3.76
คะแนน 

ค่าเฉล่ีย
3.77 

ไม่บรรล ุ

81 225 

หมายเหตุ: มีโครงการท่ีมีการประเมินผลเพ่ิมอีก 3 โครงการ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.2-1 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2.2-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

☑ 1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

☑ 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

☑ 3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด 

☑ 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 

☑ 5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
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 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ เป็นโครงการ
บริการวิชาการ 5 โครงการ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 โครงการ และกิจกรรมการให้บริการ
อาคารสถานที่ในรอบปีการศึกษา 2553 รวม 9 โครงการ/กิจกรรม 

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และ 3. มีการ
ดําเนินการตามแผนการให้บริการท่ีกําหนด 
 ในการประชุมสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันพิจารณาความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการจากการสํารวจ และจัดระดับความเป็นไปได้ในการตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ และ 5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 ในการประชุมสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมกันประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนการให้บริการว่าประสบความสําเร็จในระดับไหน มีปัญหาและอุปสรรคใด เพ่ือเป็นนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 ผลสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

2.3-2 รายงานการประชุม 

2.3-3 เอกสารการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 

2.3-4 เอกสารการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บรกิาร 

2.3-5 รายงานการประชุม 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัว
บ่งช้ี พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.38 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.18 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 
2.6 
 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  

(รอบปีการศึกษา) 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

  2552 2553 2553 2554 52 / 53 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ       1.18 3.38 3.18 4 3 

3.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุก
ระดับของ
หน่วยงาน 

ข้อ N/A 6  5 6 6 N/A  4.00 3.00 / x 

3.2 การพัฒนา
สถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 1 3 3 2 3 1.00 3.00 3.00 / / 

3.3 ระบบบริหาร
ความเส่ียง 

ข้อ 1 3 3 3 3 1.00 3.00 3.00 / / 

3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ N/A 4 4 4 4 N/A 3.00 3.00 / / 

3.5 ร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา
ความรู้ และ
ทักษะวิชาชีพทั้ง
ในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

5 62.50 5 62.50  5 62.50 100 62.50 3.91 3.91 3.91  x x 

8 8  8 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  6 ข้อ 



 

34 

 

เกณฑ์มาตรฐาน 
☑ 1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
☑ 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 
☑ 3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
☑ 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 
2 คร้ังต่อปีการศึกษา 
☑ 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 
☑ 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงานและผู้บริหารนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
 คณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ปฏิบัติหน้าที่กําหนด
ครบถ้วน ตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร พ.ศ. 2541 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง 
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 
โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี และเนื่องจากเป็นเกณฑ์การประเมินใหม่ สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ยังไม่ได้
ให้คณะกรรมการประจําสํานักประเมินตนเอง 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
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 ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ เอกสารคําของบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้สามารถดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน และมี
การนําข้อมูลสารสนเทศของทุกฝ่ายงานเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 
 ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรผ่านการประชุม และระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา
และพัฒนาองค์กร 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน 
อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 

ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม ในปีการศึกษา 2553 มีการจัดประชุมบุคลากร
ทั้งหน่วยงาน 5 คร้ัง 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพ่ือให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยการเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
โดยการส่งบุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ตามสายงาน จัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
บุคลากร บุคลากรสามารถถ่ายทอดความรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้บริหารงานโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 
บุคลากรสามารถรับทราบข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็น
ของบุคลากรในเร่ืองต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานสู่สาธารณะผ่านคณะกรรมการประจําสํานัก 
รายงานการประเมินตนเอง มีการนําข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงการดําเนินงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 6 ข้อ N/A 4 คะแนน 6 ข้อ บรรล ุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.1 N/A 5 ข้อ N/A 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรล ุ

หมายเหตุ: ไม่พบการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ในเกณฑ์ข้อที่ 1 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.1-1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
รายงานการประชุม 

3.1-2 แผนปฺฏิบัติราชการ 4 ปี 
แผนปฏิบัติการประจําปี 
เอกสารคําของบประมาณแผ่นดิน 

3.1-3 รายงานการประชุม 

3.1-4 รายงานการประชุม 

3.1-5 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

3.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํานัก 
รายงานการประชุมบุคลากร 
รายงานการประเมินตนเอง 
เอกสารการปรับปรุงการดําเนินงานต่าง ๆ  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  2 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน   
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☑ 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 
☑ 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 
 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knoeledge) เพ่ือค้นหาแนวทางปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

☑ 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knoeledge) 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีภารกิจที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน คือ การบริการวิชาแก่สังคม
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร ในรูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์ การสัมมนา การ
อบรม และ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก ได้มีการประชุมบุคลากรกําหนดประเด็นความรู้ที่
เก่ียวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพ่ือดําเนินการจัดการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 

1.1 การรวบรวมความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์ ในประเด็น วัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ รูปแบบในการจัด
พิพิธภัณฑ์ ต้ังแต่แรกต้ังหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน เพ่ือวิเคราะห์จัดหมวดหมู่เป็น
ฐานข้อมูลสําหรับการให้บริการแก่สังคมและสนับสนุนการเรียนรู้ของสังคมและบุคลากรภายในหน่วยงาน 

1.2 การรวบรวมความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร ทั้งในรูปแบบ
ของสิ่งพิมพ์ เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ต้ังแต่แรกต้ังหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน รวมท้ังจากแหล่งเรียนรู้อ่ืน เพ่ือ
วิเคราะห์ในเชิงลึกและจัดหมวดหมู่เป็นฐานข้อมูลสําหรับการให้บริการแก่สังคมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
สังคมและบุคลากรภายในหน่วยงาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่จัดการความรู้และพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามประเด็นความรู้
ที่กําหนดในข้อ 1 คือ บุคลากรฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม 
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4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จจะจัดทํา
เป็นเอกสารเผยแพร่และนําขึ้นเว็บไซท์ของหน่วยงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.2 1 ข้อ 3 ข้อ 1 คะแนน 3 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.2-1 แผนการจัดการความรู้ 
รายงานการประชุม 

3.2-2 รายงานการประชุม 

3.2-4 เอกสารการรวบรวมความรู้ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน   
☑ 1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
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☑ 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

☑ 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถดัไป 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงโดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานเป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม งานสารบรรณและบุคลากร งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ฝ่ายอาคาร
สถานที่ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

ที่ประชุมได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตามบริบทของหน่วยงานและตามสถานการณ์ปัจจุบันที่
เกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จํานวน 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)
ในปีงบประมาณ 2553 และ ปีงบประมาณ 2554 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่ได้รับเงินอุดหนุนการจัด 

โครงการ/กิจกรรมตามภารกิจหลักของหน่วยงาน สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ใช้เงินรายได้ของหน่วยงานใน 
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การจัดโครงการ/กิจกรรม ทําให้ส่งผลกระทบต่อเงินรายได้ที่จัดสรรสําหรับการบริหารจัดการทั่วไปของ
หน่วยงานไม่คล่องตัว ซึ่งส่วนหน่ึงจัดสรรสําหรับการบํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่ โดยเฉพาะ
อาคารโรงละครของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมสูง ซึ่งจะเป็นปัญหา
ต่อการให้บริการอาคารสถานที่ได้ เนื่องจากรายได้หลักของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มาจากการให้บริการ
อาคารสถานที่ 

- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีระเบียบข้อบังคับในการให้บริการอาคารสถานที่ ในรอบปีการศึกษา 2553 

ได้มีผู้ขอใช้สถานที่รายหนึ่งไม่จ่ายค่าใช้จ่ายการใช้สถานที่ตามระเบียบข้อบังคับ เกิดความเสียหายเป็น
จํานวนเงิน 250,450 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการให้ฝ่ายกฎหมายของมหาวิทยาลัยเป็น
ตัวแทนในการดําเนินการฟ้องร้องค่าเสียหาย 

- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เร่ือง ระบบงาน  
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีจํานวนบุคลากรไม่นับหมวดแรงงาน จํานวน 8 คน ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และ

วัฒนธรรม 2 คน ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 คน ฝ่ายอาคารสถานที่ 2 คน เกิดความเสี่ยงในเร่ืองระบบงาน
เนื่องจากบุคลากรทํางานมากกว่าภาระหน้าที่ประจําตําแหน่ง เช่น ฝ่ายบริหารทั่วไปต้องปฏิบัติงานด้าน
อาคารสถานท่ี  จํานวนบุคลากรไม่เพียงพอ เช่น ฝ่ายอาคารสถานที่ งานเทคนิคต้องเสริมเจ้าหน้าที่จาก
ภายนอกเวลามีการขอใช้อาคารสถานท่ี และการมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับสายงาน นักเอกสารสนเทศ 
ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม รับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน ซึ่งทําให้การปฏิบัติงานท้ัง
ในภาระหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายทําได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง คณะกรรมการได้จัดลําดับความเสี่ยงจาก
ข้อ 2 และ หาแนวทางแก้ไขเพื่อนําเสนอหน่วยงานและดําเนินการต่อไป ดังนี้ 
 ความเสี่ยงอันดับ 1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ อาคารสถานที่) แนวทางใน
การแก้ไข เช่น การจัดทําแผนการหารายได้เพิ่ม การปรับแผนลดจํานวน ลดขนาด ลดระยะเวลาในการ
จัดโครงการลง และของบประมาณซ่อมบํารุงอาคารสถานที่จากมหาวิทยาลัย 

ความเสี่ยงอันดับ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เร่ือง ระบบงาน แนวทางแก้ไขโดยขอ
อัตรากําลังจากมหาวิทยาลัย เช่น ตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนมาปฏิบัติงานด้าน
ประกันคุณภาพ ตําแหน่งช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานอาคารสถานที่ เป็นต้น 

ความเสี่ยงอันดับ 3 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางในการแก้ไขมี
การปรับข้อบังคับเพื่อคัดกรองความพร้อมของผู้ใช้อาคารสถานที่ ให้จ่ายมัดจํา 25% 15 วันก่อนเข้าใช้
สถานที่ วันเข้าใช้สถานที่วันแรกผู้ขอใช้จ่ายส่วนที่เหลือทั้งหมด 
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เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.3 1 ข้อ 3 ข้อ 1 คะแนน 3 คะแนน 3 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.3-1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก 

3.3-2 รายงานการประชุม 

3.3-3 เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร   

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน   
☑ 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
☑ 2. มีการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
☑ 3. มีสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
☑ 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้อง 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงาน 
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1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคลากร โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัด 

วิเคราห์วางแผน เช่น ความต้องการด้านบุคลากร อัตรากําลังปัจุจบัน และอีก 5 ปีข้างหน้า 
กรอบอัตรากําลังของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาความรู้ของบุคลากรในรอบปีที่ผ่ านมา  เพื่ อ
สามารถปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนางานประจําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนทําการวิเคราะห์งาน (job analysis) ของตน 

เอง โดยการจัดทําคําอธิบายลักษณะงาน (job description) เป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นข้อมูลในการ 
วิเคราะห์ภาระงานท่ีเป็นปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในสายงาน 

3. มีสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสถานที่ทํางานทีมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
หลักของหน่วยงาน ให้สวัสดิการแก่บุคลากร เช่น ค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา สวัสดิการการตรวจ 
เช็คสุขภาพ สถานที่ออกกําลังกาย เป็นต้น 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่ 
เก่ียวข้องของบุคลากร โดยการพิจารณาจากผลของการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม การปฏิบัติงานที่เก่ียว 
ข้องมีประสิทธิภาพดีขี้น และการนําความรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากบัผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

3.4 N/A 4 ข้อ N/A 3 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.4-1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.4-2 คําอธิบายลักษณะงาน 

3.4-3 สวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 

3.4-4 ผลการปฏิบัติงานที่ได้จาการนําความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือ 
  ต่างประเทศ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนําเข้า 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  ร้อยละ 100 
ผลการดําเนินงาน 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ให้โอกาสในการพัฒนาความรู้ที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกสายงานเพื่อพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และการ
ดูงานภายในประเทศ ทั้งที่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 

ในปีการศึกษา 2553 สํานักพิพิธภัณฑ์มีบุคลากรประจําที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพในประเทศไทย จํานวน 5 คน 31 คร้ัง ไม่มีค่าใช้จ่าย 3 คน มีค่าใช้จ่าย 2 คน เป็นจํานวนเงินรวม 
6,800 บาท และมีบุคลากรประจําทั้งหมด 8 คน 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 62.50 
 

วิธีการคํานวณ 
 1. คํานวณร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพฯ 
 

Uจํานวนบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯU x 100 
จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาต่อ) 

 2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 คะแนนท่ีได้ = 
Uร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา U x 5 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาฯ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

   = (5 / 8) x 100 = 62.50 
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 คะแนนที่ได้ = (62.50 / 80) x 5 = 3.91   
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป 

ผลการประเมินตนเองเท่ากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งช้ี
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

2552 2553 2552 2553 

3.5 5 ร้อยละ
62.50 

5 ร้อยละ 
62.50 

3.91 
คะแนน 

3.91 
คะแนน 

ร้อยละ 
100 

ไม่บรรลุ 

8 8 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.5-1 ตารางสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานของบุคลากร  

3.5-2 จํานวนบุคลากร สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ปีการศึกษา 2553 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 2 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.50 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีงบประมาณ) 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

  2552 2553 2553 2554 52 / 53 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       3.50 4.50 4.50  1  1 

4.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 3 6  6 7 7 2.00 4.00  4.00 x x 

4.2 ร้อยละของ
กิจกรรมการ
ให้บริการที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย 

ร้อย
ละ 

6 100 6 100 9   100 100 100 5.00 5.00 5.00  / / 

6 6  9 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   รอบปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน   
☑ 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
☑ 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
☑ 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
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☑ 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน
และความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
☑ 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
☑ 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงิน (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้) และการใช้เงินดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน ตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ
ใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เสนอของบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับ เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2553 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่ได้รับงบอุดหนุนทั่วไปที่ได้จากมหาวิทยาลัยสําหรับดําเนินงาน
ตามภารกิจ ได้จัดทําแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งหาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการ
เงินให้เพียงพอ 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา
หน่วยงาน และบุคลากร 
 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีงบประมาณแผ่นดินประจําปีที่ได้รับในการดําเนินการ ภาพรวมเป็นปกติ 
หากแต่ในส่วนของงบอุดหนุนที่ไม่ได้รับ ก็ได้จัดสรรเงินนอกงบประมาณแผ่นดินของสํานัก ในการ
นํามาใช้ให้เหมาะสม โดยมีการพิจารณาในการประชุมของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เพื่อพัฒนาสํานักและ
บุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 

งานการเงิน-บัญชีและพัสดุ ได้จัดทํารายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ  
เป็นประจําทุกเดือนและรายไตรมาส แต่เนื่องด้วยเป็นเกณฑ์ใหม่จึงยังไม่ได้รายงานทางการเงินให้
คณะกรรมการประจําสํานักทราบ 
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5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการเงิน สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการจัดทํารายงานสถานภาพทางการเงิน การได้มาและใช้ไป
ของเงินทุก ๆ เดือนให้ผู้บริหารทราบ เพื่อนําไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อไป รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจในการใช้เงินคร้ังต่อ ๆ ไป 

6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในด้านการเงิน มีกรรมการตรวจรับ
งาน ตรวจรับของ ตรวจเช็ค วัสดุที่ซื้อมาและคงเหลือ รวมทั้งมีการขอให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของ
มหาวิทยาลัยเข้ามาตรวจสอบสํานัก ให้ใช้เงินเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน มีการเสนอผู้บริหารอนุมัติ
ตามลําดับงาน ในการนําส่ง/นําฝากและใบเบิกถอนให้กองคลัง มีการทํารายงานประจําเดือน การใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเองเท่ากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.1 3 ข้อ 6 ข้อ 2 คะแนน 4 คะแนน 7 ข้อ ไม่บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

4.1-2 คําของบประมาณเงินรายได้ 
คําของบประมาณแผ่นดิน 
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หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

4.1-3 คําของบประมาณเงินรายได้ 
คําของบประมาณแผ่นดิน 
รายงานการใช้เงินประจําเดือน 

4.1-5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 
รายละเอียดการใช้สถานที่ของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 

4.1-6 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

4.1-7 รายงานประจําเดือน  
ระบบ BG 
รายงานเงินรายได้ 
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย   

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
รอบระยะเวลา   รอบปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) 
เป้าหมาย  ร้อยละ 100 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ ต้นทุนต่อหน่วยประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เป็นตัวเงิน และมูลค่าทางการเงินในการใช้ทรัพยากร
ของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ในการดําเนินงาน เพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการ 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย จํานวน 6 กิจกรรม จากจํานวนกิจกรรมที่ให้บริการทั้งหมด 6 กิจกรรม ดังนี้  

1) โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมดนตรีกับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง  
2) โครงการกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทล้ือและสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมผ้า

เผ่าไทล้ือ  
3) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท  
4) โครงการจัดสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท  
5) โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าย้อมครามและพรรณพืชให้สีย้อมครามของชนเผ่าไท 
6) กิจกรรมการให้บริการอาคารสถานที่  
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วิธีการคํานวณ 
1. คํานวณร้อยละของกิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

Uจํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย U x 100 
                                       จํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการท้ังหมด 
 2. แปลงร้อยละท่ีคํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
คะแนนท่ีได้ = 

Uร้อยละของกิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย U x 5 
ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการท่ีมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
 

 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ  
= (6 / 6) x 100 = 100 

คะแนนที่ได้ = (100 / 80) x 5 = 6.25 = 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 6/6 ร้อยละ 
100 

6/6 ร้อยละ
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 100 บรรล ุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

4.2 6/6 ร้อยละ 
100 

9/9 ร้อยละ
100 

5 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 100 บรรล ุ

หมายเหตุ: พบว่ามีโครงการทีด่ําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มอกี 3 โครงการ 

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

4.2-1 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งช้ีที ่4.2 

4.2-2 กิจกรรมการให้บริการจํานวน 6 กิจกรรมทีม่ีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย   
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 คะแนน ผลการ
ประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 3.00 ผล
ประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

  2552 2553 25532554 52 / 53 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรล ุ

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ        3.00  3.00 1  0 

5.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ N/A 6 5 6 6 N/A 3.00 3.00 / x 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน   
☑ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
☑ 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  
☑ 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
☑ 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
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☑ 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผล
การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 
☑ 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจ
ของหน่วยงาน 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ

พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการ 

ประเมินตนเองโดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักดูแล และได้รับการตรวจ 
ประเมินภายในเป็นประจําทุกปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ดําเนินงานประกันคุณภาพโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการ 
ศึกษา มีผู้อํานวยการเป็นที่ปรึกษา และ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพเป็นประธาน 
บุคลากรทุกคนเป็นกรรมการ คณะกรรมการทําหน้าที่กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินงานประกันคุณภาพ 
โดยมีเป้าหมายเพ ื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

3. มีการกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม จึงเลือกตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับภารกิจของสํานัก คือ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไก
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับคณะวิชา ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ประเมินมหาวิทยาลัย 

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดาํเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 
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3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน  

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพโดยให้บุคลากรทุกคนดําเนินงานโดยใช้ 
คู่มือประกันคุณภาพของสํานักเป็นแนวทาง มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน รายงาน 
ผล และรวมรวบผลการดําเนินงานเพื่อจัดทําเป็นรายงานการประเมินตนเองเพื่อรับการตรวจประเมิน 
และจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งช้ี 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (สปค.๐๑) ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในและมีการติดตามผลการดําเนินงานผ่านการประชุมตามแผน
พัฒนาปรับปรุง (สปค.๐๒) กําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ที่กําหนด 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ โดยเป็น 
กรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักเพื่อแสดงความคิดเห็นในระบบประกัน 
คุณภาพของหน่วยงาน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการให้ข้อมูลป้อนกลับ ร่วมแสดง 
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจในการบริการ รวมทั้งการให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
สัมภาษณ์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A 6 ข้อ N/A 3 คะแนน 6 ข้อ บรรลุ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

5.1 N/A 5 ข้อ N/A 3 คะแนน 6 ข้อ ไม่บรรลุ 

หมายเหตุ: พบว่ามีการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในแต่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
สํานักฯ ในเกณฑ์ข้อที่ 4 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5.1-1 แผนงานประกันคุณภาพ 
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน 
เอกสารการความร่วมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
รายงานการประชุม 

5.1-2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
รายงานการประชุม 
คู่มือประกันคุณภาพ 
รายงานการประเมินตนเอง 

5.1-3 ตัวบ่งชี้ที่เลือกที่ 2.20 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.1-4 คู่มือประกันคุณภาพ 
รายงานการประชุม 
รายงานการประเมินตนเอง 
แผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (สปค.๐๑) 

5.1-5 แผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (สปค.๐๑) 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.๐๒) 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

5.1-7 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก 
รายงานการประชุม 
คู่มือประกันคุณภาพ 
เอกสารการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 



 

54 

 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลการประเมินได้
คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 
 

ตารางที่ 2.9 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา) 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5) 
ประเมินตาม
เป้าหมาย 

  2552 2553 25532554 52 / 53 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

  ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน       3.00 4.00 4.00 1 1 

6.1 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 3 4 4 4 4 3.00 4.00 4.00 / / 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน   

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
รอบระยะเวลา    รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน   
☑ 1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตาม 
ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เพื่อทําให้การ
ดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 
☑ 2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวัง
และความต้องการของผู้รับบริการ 
☑ 3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 
☑ 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อ
ร้องเรียน เป็นต้น 
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5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการ
ในปีงบประมาณต่อไป 

 ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหว่างกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือทําให้
การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ทบทวนกระบวนการหลัก ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับฝ่าย 
รวมทั้งวิเคราะห์เชื่อมโยงกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบสอบถามและ 
การแจ้งด้วยวาจามาทบทวนกระบวนการดําเนินงาน เพื่อบุคลากรจะสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุมมากที่สุด 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้เป็นมาตราฐาน จัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงาน 
เผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซท์ของสํานัก 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อ
ร้องเรียน เป็นต้น 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการประชุมทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะ 
จากผู้รับบริการ ปัญหาอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงาน และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมี 
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และลดต้นทุน ลดความเสี่ยงของ 
หน่วยงานในทุก ๆ ด้าน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

6.1 3 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

6.1-1 แผนภาพและรายชื่อของกระบวนการต่าง ๆ 

6.1-2 รายงานการประชุม 

6.1-3 คู่มือการปฏิบัติงาน 

6.1-4 เอกสารการปรับปรุงทบทวนกระบวนงาน 
 

2.3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีเลือก 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม จึงเลือกตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับภารกิจของสํานัก คือ ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไก
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สําหรับคณะวิชา ซึ่งสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ประเมินมหาวิทยาลัย 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เลือก จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังนี้ 
ตารางที่ 2.10 สรุปการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  

ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา) 

เป้าหมาย ผลการประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

ประเมินตาม
เป้าหมาย 

 2552 2553 2553 2554 52 / 53 2553 

 สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

 ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ / = บรรล ุ

 ตัวหาร  ตัวหาร  ตัวหาร  x = ไม่บรรลุ 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก)         4.00 4.00 1  1 

2.20 ระบบและกลไก
ในการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ N/A 4 4  4 4 N/A 4.00 4.00  / / 
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ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.20 ระบบและกลไกในการทาํนุบาํรุงศลิปะและวัฒนธรรม   

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
รอบระยะเวลา   รอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553-31 พฤษภาคม 2554) 
เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน   
☑ 1. มีระบบและกลไก รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
☑  2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 
☑  3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
☑  6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีผลการดําเนินงาน 4 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไก รวมท้ังมีงบประมาณสนับสนุนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม มีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มี
แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการ
นําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2553 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 5 โครงการ คือ 1) โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชน
เผ่าไท 2) โครงการพิพิธทัศนามรดกผ้าไท-ยวนแห่งอาณาจักรล้านนา 3) โครงการจัดสัมมนาวิชาการ
เร่ือง วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท 4) โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมไท-ยวนใน
ประเพณีสงกรานต์ 5) โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าย้อมครามและพรรณพืชให้สีย้อมครามของ
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ชนเผ่าไท และ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 โครงการ คือ 1) โครงการรณรงค์รักษา
เอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท 2) โครงการจัดทําบัตรอวยพรชุด 
“สีสันพัตราภรณ์ไทย” 3) โครงการ “Kaset Music Fair” 4) โครงการสัมมนาเร่ือง มะพร้าวกับ
วัฒนธรรมดนตรี บ้านพญาซอ 5) โครงการนาฏดุริยางคศิลป์: การแสดงอลังการประเพณีสงกรานต์ของ
อาณาจักรล้านนา 
   2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนให้มีการนําการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต คือมีการจัดการ
เรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมการเรียน
การสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้  
 - การเดินแบบชุดย้อมครามของชนเผ่าไท โดย นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ ใน โครงการรณรงค์รักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท 
 - นิสิตแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเกษตรสามัคคี เพื่อส่งเสริมการแต่งกายชุดนิสิตตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย และ นิสิตแสดงการขับร้องประสานเสียง, การเดี่ยวระนาดสองมือสี่ราง, การแสดง
สาธิตการประชันดนตรี และการแสดงกู่เจิ้ง เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี นาฏศิลป์ของนิสิต ใน 
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music Fair” 
 - นิสิตสาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา เข้าร่วมโครงการสัมมนา เร่ือง มะพร้าวกับวัฒนธรรมดนตรี 
บ้านพญาซอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาสัมมนา สาขาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 นอกจากนี้ สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีอาคารโรงละคร อาคารเวทีกลางแจ้ง 
สําหรับนิสิต หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก ขอใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมด้านทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น พิธีไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2553 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์ การโต้วาที จัด
โดย ชมรมส่งเสริมศิลปะการพูด การแสดง “Live Music Awards” จัดโดย ชมรมดนตรีอคูสติก ละคร
เวทีคณะมนุษยศาสตร์ คร้ังที่ 19 จัดโดย สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ เป็นต้น 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
3.1 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูล ห้องประชุม โรงละคร และเวทีกลางแจ้ง สําหรับจัดกิจกรรม
อย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และมีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากงบประมาณเงิน
รายได้ของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีอาจารย์อรไท ผลดี เป็นผู้อํานวยการ ผู้ได้รับรางวัลราชมงคล
สรรเสริญ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคล โดยสถาบันวัฒนธรรมราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ (2548) รางวัลพระสิทธิธาดา
ทองคํา ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาการศึกษาและศาสนา จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
(2548) รางวัลเพชรสยาม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (อนุรักษ์ผ้าไทย) 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2551) 

3.2 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับ
ต่างๆ อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ในรูปแบบของจดหมายข่าว แผ่นพับ สื่ออิเลกทรอ
นิคส์ และเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ ฯลฯ) และ จัดทําเป็นฐานข้อมูลไว้ที่
เว็บไซต์ของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (www.oamc.ku.ac.th) 

3.3 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยร่วมมือกับศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น ดังนี้ 

- อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อนุเคราะห์ภาพ 4 
ภาพ จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด“สีสันพัตราภรณ์ไทย” และ อาจารย์ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขา
ทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะการทอผ้า) เป็นวิทยากรอบรมเรื่องเทคนิคการย้อมผ้าหม้อห้อมของชาว
ไท-ยวน ใน โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าย้อมครามและพรรณพืชให้สีย้อมครามของชนเผ่าไท 

- อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ปาฐกถาพิเศษเฉลิมพระเกียรติเร่ือง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการ
ย้อมผ้าคราม ใน โครงการจัดสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท และ การแสดง
พิณแก้วโดยศิลปินรับเชิญ นายวีรพงศ์ ทวีศักดิ์ ใน โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music 
Fair” 

- ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่นจากชนเผ่าไทต่าง ๆ ร่วมจัดพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่า
ไท พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าไท-ยวนแห่งอาณาจักรล้านนา และเป็นวิทยากรกรในโครงการสัมมนา
วิชาการ เร่ือง วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท โครงการสัมมนาวิชาการเร่ือง วัฒนธรรมไท-ยวนใน
ประประเพณีสงกรานต์ โครงการอบรมภูมิปัญญาวัฒนธรรมผ้าย้อมครามและพรรณพืชให้สีย้อมคราม
ของชนเผ่าไท และ อาจารย์สมพร เกตุแก้ว วิทยากรให้ความรู้เร่ืองศิลปะการทําซออู้ ใน โครงการ
สัมมนาเร่ือง มะพร้าวกับวัฒนธรรมดนตรี บ้านพญาซอ 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

6.1 มีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมี
การเผยแพร่สู่สาธารณะ 
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สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโครงการตามข้อ 3.3 เป็น
ประจําและต่อเนื่อง และเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 

6.2 ได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรท่ีได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือ
เป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ของ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (31 มกราคม 2554) 

6.3 มีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ 

อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เสนอผลงานวิจัย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 
 - เร่ือง จากต้นกําเนิดเคร่ืองดนตรีไทย 7,000 ปี สู่วัฒนธรรมดนตรีในพิธีกรรมการเกษตรของชน
เผ่าไท ใน การนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) วันที่ 26-30 
สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ  
 - เร่ือง จากต้นกําเนิดบัว 145 ล้านปี สู่หลักฐานโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดเก่ียวกับบัวหลวง ใน 
การประชุมวิชาการนานาชาติ คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2553 (The 1st International Conference on Lotus 
and Waterlily 2010) วันที่ 20-24 ตุลาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสกลนคร 
 - เร่ือง หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก จากข้าวเจ้าป่า 14,000 ปี ถึงข้าวเจ้าปลูก 
12,000 ปี ใน การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ คร้ังปฐมฤกษ์ “ขับเคล่ือนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม” 
วันที่ 15-17 ธันวาคม 2553 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 - เร่ือง หลักฐานทางโบราณคดีที่เก่าแก่ที่สุด จากพืชป่าสู่การปลูกพืชสวน ใน การประชุม
วิชาการพืชสวนแห่งชาติ คร้ังที่ 10 (10th National Horticultural Congress) วันที่ 18-20 พฤษภาคม 
2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเองเท่ากบัผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

ตัวบ่งช้ี
เลือกที ่

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553 

1 N/A 4 ข้อ N/A 4 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.20-1 - แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม 
- โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.20-2 โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

2.20-3-1 เอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

2.20-3-2 เอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

2.20-3-3 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ  

2.20-6-1 - โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
- เอกสารและส่ือต่าง ๆ ที่เผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

2.20-6-2 - คําสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
- เอกสารการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

2.20-6-3 ผลงานวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่มีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติระดับนานาชาติ 

 



     

 

บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตาม
องค์ประกอบคุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 
ระดับ มีคะแนนต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 
คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดย
แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 
การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร พบว่า มี
การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ที่กําหนดของ มก. จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉล่ีย 3.83 ผลการ
ประเมินคุณภาพได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ยของสํานัก ผลการประเมิน
ของสํานัก ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

- 
- 

3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.44 4.63 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ 3.91 3.25 - 3.18 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - 4.00 5.00 4.50 ดี 

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

- 3.00 - 3.00 พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- 4.00 - 4.00 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 3.91 3.56 4.63 3.83   

ผลการประเมิน ดี ดี ดีมาก ดี   

 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ยของสํานัก ผลการประเมิน

ของสํานัก ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี้เลือกท่ี 2.20 ระบบและกลไกการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
- 

 
4.00 

 
- 

 
4.00 

 
ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้เลือก - 4.00  - 4.00   

ผลการประเมิน  - ดี  - ดี   

 
เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อน

ผลการดําเนินงานของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ดังนี้ สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีความโดดเด่น
ในการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด้านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก และผล
การประเมินโดยรวมในด้านปัจจัยนําเข้าและกระบวนการอยู่ในระดับดี ด้านผลผลิตอยู่ในระดับที่ดีมาก 
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3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบประเมินคุณภาพของสํานักพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร 
 การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 จุดแข็ง 
 - 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่สามารถวัด
ความสําเร็จของการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 จุดแข็ง 
 1. การสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการวิชาการแก่สังคมและการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมมีความโดดเด่นและเป็นที่รู้จักของสังคม 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
 ข้อเสนอแนะ 

- 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
จุดแข็ง 

 1. บุคลากรมีจํานวนน้อย ร่วมมือกันในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทําให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี 

จุดควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 
1. การวางแผนจัดโครงการควรสัมพันธ์กับเงินรายได้ของสํานักฯ 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
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จุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 

 - 
 

องค์ประกอบที่  5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
จุดแข็ง 
- 

 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพให้เป็นเคร่ืองมือบริหารจัดการสํานักให้บรรลุสู่เป้าหมายที่

ต้องการ 
 

องค์ประกอบที่  6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
จุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 
- 
ข้อเสนอแนะ 

 - 
 
3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละฝ่าย 
 เนื่องจากการแบ่งส่วนราชการภายในของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับ
บุคลากรของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีจํานวนน้อย จึงยังไม่มีการประเมินคุณภาพภายในในระดับฝ่าย/งาน 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ตามรอบปีการศึกษา 
2552 เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2553 นั้น สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซึ่งมีกิจกรรมตามตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
จํานวน 17 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้ ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จํานวน 8 กิจกรรม ได้แก่ 

1. แผนปฏิบัติงานประจําปีที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร 
2. การสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและวางแผนพัฒนาปรับปรุงการบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
3. จัดกิจกรรม/โครงการที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กร 
4. แผนการจัดสรรเงินรายได้สําหรับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
5. แผนกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน 

ฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงาน 
 6. ฐานข้อมูลทางการเงินของหน่วยงาน 

7. รายงานผลทางการเงินนําเสนอผู้บริหารและที่ประชุมบุคลากรสํานัก 
8. รายงานการวิเคราะห์ระบบบริหารงาน และการมอบหมายผู้รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบที่สอดคล้องกับ

ภาระงาน 
 อยู่ระหว่างดําเนินการ 7 กจิกรรม ได้แก่ 

1. การจดัโครงการกิจกรรมครบตามแผนปฏิบัติงานประจําป ี
2. การประชุมพิจารณาแผนเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีทุ้ก 3 เดอืน 
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการครบทกุโครงการ 
4. การประชุมโดยมีวาระครอบคลุมงานในองค์ประกอบสําคัญเดือนละครั้ง 
5. การประชุมจดัทําแผนงานต่าง ๆ โดยบุคลากรทกุฝ่ายมีส่วนรว่ม 
6. นําข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี และ ติดตาม  

วิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค และรายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะทกุ 3 เดือน 
7. การประชุมบุคลากรสํานักเพื่อทบทวนพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ และ การรักษามาตรฐานหรือลด

ระยะเวลาการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ 
ยังไม่ได้ดําเนินการ 2 กิจกรรม ได้แก่ 
1. กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่มาจากความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ เนื่องจาก สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่ได้รับ

เงินอุดหนุนการจัดโครงการ ได้จัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานสําหรับดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ จึงดําเนินการปรับ
แผนเพื่อลดจํานวน ขนาด และระยะเวลาของโครงการ และจะมีโครงการความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2554 

2. แผนการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการต่าง ๆ เนื่องจาก โครงการบริการวิชาการของ
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นโครงการเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ไม่แสวงหารายได้ เพื่อให้ประชาคมต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการมาก
ขึ้น 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
สํานักพิพธิภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

รายงาน ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2553 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

1.ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน 

        

 1.ผู้บริหารควร
ปรับเปลี่ยนนโยบาย 
การพัฒนากลยุทธ์ 
โดยการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งองค์กร และ
จัดทําแผนการ
ดําเนินงานในรอบปี
ให้สอดคล้องกัน 
จากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุก
ระดับ  

   แผนปฏิบัติงาน
ประจําปีที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งองค์กร 

 ตุลาคม 2553 ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 2.ดําเนินการจัด
โครงการกิจกรรมให้
ครบถ้วนเป็นไปตาม
แผนที่กําหนด 

   การจัดโครงการ
กิจกรรมครบตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 

 ตุลาคม 2553-
กันยายน 2551 
 

ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 

 3.ควรมีการประชุม
พิจารณาแผน เพื่อ
ติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ที่กําหนดเป็น
ระยะ 

   การประชุมพิจารณา
แผนเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ทุก 3 เดือน 

 ตุลาคม 2553,
มกราคม, เมษายน, 
กรกฎาคม 2554 

ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 

2.ภารกิจหลัก         

1.การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ ยังไม่
ชัดเจน 

4.ควรประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้ครบ
ทุกโครงการ 

   การประเมินความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการครบทุก
โครงการ 

 ตุลาคม 2553-
กันยายน 2554 

ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 5.ควรจัดทําการ
สํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการหลัก
กลุ่มต่างๆ ของ
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
เพื่อให้ได้แนวคิด
และรูปแบบการจัด
กิจกรรม/โครงการที่
มีความหลากหลาย 
เพื่อนําข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนและ
ปรับปรุงการ
ให้บริการให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการมากขึ้น 

   1.การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการหลัก 
2.การวางแผนและ
พัฒนาปรับปรุงการ
บริการให้สอดคล้อง
กับความต้องการ
ของผู้รับบริการ 

 ตุลาคม 2553-
กันยายน 2554 
 
ตุลาคม 2553,
มกราคม, เมษายน, 
กรกฎาคม 2554 
 
 
 

ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
 
ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2.โครงการ/
กิจกรรมบริการทาง
วิชาการที่สามารถ
สร้างรายได้ให้กับ
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
ค่อนข้างน้อย 

6.ควรพัฒนา
กิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการ
ที่มาจากความ
ร่วมมือจากคณะ
ต่างๆ และจากนิสิต
ในมหาวิทยาลัย 

   กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการที่มา
จากความร่วมมือ
จากคณะต่างๆ  

 ตุลาคม 2553 ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 

 7.ควรจัดทําแผนใน
การสร้างรายได้จาก
การจัดกิจกรรม/
โครงการบริการทาง
วิชาการต่างๆ 

   แผนการสร้างรายได้
จากการจัด
กิจกรรม/โครงการ 
บริการวิชาการ 
ต่างๆ 

 ตุลาคม 2553 ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

3.การบริหารและ
จัดการ 

        

ผู้บริหารให้
ความสําคัญกับการ
จัดกิจกรรมเฉพาะ
ด้าน ขาดความ
หลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสํานักฯ 
 

8.ผู้บริหารมีความ
เป็นเลิศทางด้านชน
เผ่าไท มีการวิจัย 
เผยแพร่จนเป็นที่
ประจักษ์ต่อสังคม
เป็นอย่างดี จึง
มุ่งเน้นแต่วัฒนธรรม
แขนงนี้เป็นส่วนใหญ่ 
เห็นควรปรับ
แผนงานให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น 
โดยยึดวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งสํานัก
พิพิธภัณฑ์ฯ เป็น
หลัก 

   จัดกิจกรรม/
โครงการที่
หลากหลาย
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งองค์กร 

 ตุลาคม 2553-
กันยายน 2554 

ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 9.การวางแผนใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม ควรให้
สัมพันธ์กับเงิน
รายได้ของสํานักฯ 
โดยคํานึงถึงความ
หลากหลาย 
ครบถ้วน มากกว่า
จํานวนโครงการ 

   แผนการจัดสรรเงิน
รายได้สําหรับการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม 

 ตุลาคม 2553 ผู้บริหาร และ 
บุคลากร 

 10.จัดให้มีการ
ประชุมอย่าง
สม่ําเสมอมากขึ้น 
โดยมีวาระ
ครอบคลุมงานใน
องค์ประกอบสําคัญ 
เนื่องจากกรรมการ
ชุดต่างๆ เป็น
บุคลากรชุดเดียวกัน 

   การประชุมโดยมี
วาระครอบคลุมงาน
ในองค์ประกอบ
สําคัญเดือนละครั้ง 

 ตุลาคม 2553-
กันยายน 2554 

ผู้บริหาร และ 
บุคลากร 

 11.ควรให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมมากขึ้นใน
การจัดทําแผนงาน
ต่างๆ  

   การประชุมจัดทํา
แผนงานต่างๆ โดย
บุคลากรทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

 ตุลาคม-กันยายน 
2554 

ผู้บริหาร และ 
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

4.การเงินและ
งบประมาณ 

        

การจัดหลักฐาน
ทางการเงิน ยังไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 

12.จัดทําแผน 
กลยุทธ์ทางการเงิน
ให้ชัดเจน เพื่อเป็น
แนวทางในการ
จัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน 
แผนการจัดสรร และ
การวางแผนการใช้
เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินเพื่อการ
จัดหาทรัพยากร
ทางด้านการเงิน 
การจัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงนิ 

 ตุลาคม 2553 ผู้บริหาร และ 
บุคลากร 

 13.จัดทําฐานข้อมูล
ทางการเงินของ
หน่วยงานให้ชัดเจน  

   ฐานข้อมูลทางการ
เงินของหน่วยงาน 

 ตุลาคม 2553-
กันยายน 2554 

งานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

 14.ควรนํารายงาน
ทางการเงินนําเสนอ
ในวาระการประชุม 
เพื่อติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และเป็น
ข้อมูลในการ
วางแผนและการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

   รายงานผลทาง
การเงินนําเสนอ
ผู้บริหารและที่
ประชุมบุคลากร
สํานัก 

 ตุลาคม 2553-
กันยายน 2554 

งานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

5.ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
ภายใน 

        

1.ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
ภายในยังไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
จัดการ  

15.พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพให้
เป็นเครื่องมือบริหาร
จัดการสํานักให้
บรรลุสู่เป้าหมายที่
ต้องการ โดยมี
วิเคราะห์ระบบการ
บริหารงาน และ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบที่
สอดคล้องกับภาระ
งาน เพื่อแก้ปัญหา
อุปสรรคในการ
รวบรวมผลงานให้
บรรลุตามเป้าหมาย
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   รายงานการ
วิเคราะห์ระบบ
บริหารงาน และการ
มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบที่
สอดคล้องกับภาระ
งาน 

 ตุลาคม 2553,
มกราคม, เมษายน, 
กรกฎาคม 2554 
 

ผู้บริหาร และ 
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

2.การนํา
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการ
กําหนดแผนปฏิบัติ
งานประจําปี และมี
การติดตามรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ 
ยังไม่ต่อเนื่อง 

16.ควรมีการนํา
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการ
กําหนดแผนปฏิบัติ
งานประจําปี โดยมี
การกําหนด
ระยะเวลา เพื่อ
ติดตาม วิเคราะห์
ปัญหา/อุปสรรค 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการดําเนนิงาน
อย่างเป็นรูปธรรม  

   1.ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในใน
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 
2.ติดตาม วิเคราะห์
ปัญหา/อุปสรรค 
และรายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะทุก 3 
เดือน 

 ตุลาคม 2553 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2553,
มกราคม, เมษายน, 
กรกฎาคม 2554 
 
 

ผู้บริหาร และ 
บุคลากร 
 
 
 
 
ผู้บริหาร และ 
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

6.การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ดําเนินการ 

        

ยังไม่มีการ
ดําเนินงานตาม
กระบวนการที่ได้มี
การทบทวนหรือ
ปรับปรุงไว้ 

17.ดําเนินการตาม
กระบวนการ
ดําเนินงานที่ได้มีการ
ทบทวนเพื่อพัฒนา
และปรับปรุง ให้เกิด
การพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม และ
แสดงถึงการรักษา
มาตรฐานหรือลด
ระยะเวลาการ
ให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ  

   1.การประชุม
บุคลากรสํานักเพื่อ
ทบทวนพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
ให้บริการ 
2.การรักษา
มาตรฐานหรือลด
ระยะเวลาการ
ให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

 ตุลาคม 2553,
มกราคม, เมษายน, 
กรกฎาคม 2554 
 
 
ตุลาคม 2553-
กันยายน 2554 

ผู้บริหาร และ 
บุคลากร 
 
 
 
บุคลากร 

  



78 
 

4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
สํานักพิพธิภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

รายงาน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2554 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยทุธ์) 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
7. ร้อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

 1.ผู้บริหารควร
ปรับเปลี่ยน
นโยบาย การ
พัฒนากลยุทธ์ 
โดยการวิเคราะห์
วัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งองค์กร 
และจัดทํา
แผนการ
ดําเนินงานในรอบ
ปีให้สอดคล้องกัน 
จากการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทุก
ระดับ 

  แผนปฏิบัติงาน
ประจําปีที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งองค์กร 

2   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

 2.ดําเนินการจัด
โครงการกิจกรรม
ให้ครบถ้วนเป็นไป
ตามแผนที่กําหนด 

  การจัดโครงการ
กิจกรรมครบตาม
แผนปฏิบัติงาน
ประจําปี 

1   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 

 3.ควรมีการ
ประชุมพิจารณา
แผน เพื่อติดตาม
และประเมินผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่
กําหนดเป็นระยะ 

  การประชุมพิจารณา
แผนเพื่อติดตามและ
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ทุก 3 เดือน 

1   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 

การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ ยังไม่
ชัดเจน 

4.ควรประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการให้ครบ
ทุกโครงการ 

  การประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ครบทุกโครงการ 

1 81.82  ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

 5.ควรจัดทําการ
สํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการหลัก
กลุ่มต่างๆ ของ
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
เพื่อให้ได้แนวคิด
และรูปแบบการ
จัดกิจกรรม/
โครงการที่มีความ
หลากหลาย เพื่อ
นําข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนและ
ปรับปรุงการ
ให้บริการให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการมากขึ้น 

  1.การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการหลัก 
2.การวางแผนและ
พัฒนาปรับปรุงการ
บริการให้สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
 
ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ
ที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับสํานัก
พิพิธภัณฑ์ฯ 
ค่อนข้างน้อย 

6.ควรพัฒนา
กิจกรรม/โครงการ
บริการทาง
วิชาการที่มาจาก
ความร่วมมือจาก
คณะต่างๆ และ
จากนิสิตใน
มหาวิทยาลัย 

  กิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการที่มา
จากความร่วมมือจาก
คณะต่างๆ 

0   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 

 7.ควรจัดทําแผน
ในการสร้างรายได้
จากการจัด
กิจกรรม/โครงการ
บริการทาง
วิชาการต่างๆ 

  แผนการสร้างรายได้
จากการจัดกิจกรรม/
โครงการ 
บริการวิชาการ 
ต่างๆ 

0   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ผู้บริหารให้
ความสําคัญกับการ
จัดกิจกรรมเฉพาะ
ด้าน ขาดความ
หลากหลาย และไม่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การ
จัดตั้งสํานักฯ 
 

8.ผู้บริหารมีความ
เป็นเลิศทางด้าน
ชนเผ่าไท มีการ
วิจัย เผยแพร่จน
เป็นที่ประจักษ์ต่อ
สังคมเป็นอย่างดี 
จึงมุ่งเน้นแต่
วัฒนธรรมแขนงนี้
เป็นส่วนใหญ่ เห็น
ควรปรับแผนงาน
ให้มีความ
หลากหลายมาก
ขึ้น โดยยึด
วัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งสํานัก
พิพิธภัณฑ์ฯ เป็น
หลัก 

  จัดกิจกรรม/โครงการ
ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งองค์กร 

2   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

 9.การวางแผนใน
การจัดโครงการ/
กิจกรรม ควรให้
สัมพันธ์กับเงิน
รายได้ของสํานักฯ 
โดยคํานึงถึงความ
หลากหลาย 
ครบถ้วน มากกว่า
จํานวนโครงการ 

  แผนการจัดสรรเงิน
รายได้สําหรับการจัด
โครงการ/กิจกรรม 

2   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 

 10.จัดให้มีการ
ประชุมอย่าง
สม่ําเสมอมากขึ้น 
โดยมีวาระ
ครอบคลุมงานใน
องค์ประกอบ
สําคัญ เนื่องจาก
กรรมการชุดต่างๆ 
เป็นบุคลากรชุด
เดียวกัน 

  การประชุมโดยมีวาระ
ครอบคลุมงานใน
องค์ประกอบสําคัญ
เดือนละครั้ง 

1   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

 11.ควรให้
บุคลากรมีส่วน
ร่วมมากขึ้นในการ
จัดทําแผนงาน
ต่างๆ 

  การประชุมจัดทํา
แผนงานต่างๆ โดย
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

1   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 

การจัดหลักฐาน
ทางการเงิน ยังไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนด 

12.จัดทําแผน 
กลยุทธ์ทาง
การเงินให้ชัดเจน 
เพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน แผนการ
จัดสรร และการ
วางแผนการใช้เงนิ
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินเพื่อการจัดหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน การจัดสรร 
และการวางแผนการ
ใช้เงิน 

2   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 

 13.จัดทํา
ฐานข้อมูลทาง
การเงินของ
หน่วยงานให้
ชัดเจน 

  ฐานข้อมูลทางการเงิน
ของหน่วยงาน 

2   งานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยทุธ์) 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
7. ร้อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

 14.ควรนํารายงาน
ทางการเงิน
นําเสนอในวาระ
การประชุม เพื่อ
ติดตามผลการใช้
เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และ
เป็นข้อมูลในการ
วางแผนและการ
ตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

  รายงานผลทางการเงิน
นําเสนอผู้บริหารและ
ที่ประชุมบุคลากร
สํานัก 

2   งานการเงิน 
บัญชี และพัสดุ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
ภายในยังไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหาร
จัดการ 

15.พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพให้
เป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการ
สํานักให้บรรลุสู่
เป้าหมายที่
ต้องการ โดยมี
วิเคราะห์ระบบ
การบริหารงาน 
และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่
ละองค์ประกอบที่
สอดคล้องกับ
ภาระงาน เพื่อ
แก้ปัญหาอุปสรรค
ในการรวบรวม
ผลงานให้บรรลุ
ตามเป้าหมายได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  รายงานการวิเคราะห์
ระบบบริหารงาน และ
การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
องค์ประกอบที่
สอดคล้องกับภาระ
งาน 

2   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยทุธ์) 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
7. ร้อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

การนําข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการ
กําหนดแผนปฏิบัติ
งานประจําปี และมี
การติดตามรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ 
ยังไม่ต่อเนื่อง 

16.ควรมีการนํา
ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในมาใช้ในการ
กําหนดแผนปฏิบัติ
งานประจําปี โดย
มีการกําหนด
ระยะเวลา เพื่อ
ติดตาม วิเคราะห์
ปัญหา/อุปสรรค 
และรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบการ
ดําเนินงานอย่าง
เปน็รูปธรรม 

  1.ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในในแผนปฏิบัติ
งานประจําป ี
2.ติดตาม วิเคราะห์
ปัญหา/อุปสรรค และ
รายงานผลการ
ดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะทุก 3 
เดือน 

1   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
 
 
 
ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยทุธ์) 

4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม 

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

ยังไม่มีการ
ดําเนินงานตาม
กระบวนการที่ได้มี
การทบทวนหรือ
ปรับปรุงไว้ 

17.ดําเนินการตาม
กระบวนการ
ดําเนินงานที่ได้มี
การทบทวนเพื่อ
พัฒนาและ
ปรับปรุง ให้เกิด
การพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพ
อย่างเป็นรูปธรรม 
และแสดงถึงการ
รักษามาตรฐาน
หรือลดระยะเวลา
การให้บริการที่
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

  1.การประชุมบุคลากร
สํานักเพื่อทบทวน
พัฒนาและปรับปรุง
การให้บริการ 
2.การรักษามาตรฐาน
หรือลดระยะเวลาการ
ให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

1   ผู้บริหาร และ  
บุคลากร 
 
 
บุคลากร 

คําอธิบาย 
ช่องที่ 6 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมให้หน่วยงานกรอกตัวเลขระบุระดับผลของการดําเนินงานเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

  0 = ยังไม่ได้ดําเนินงาน 
  1 = อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
  2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น 

 
 



บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 

 
บทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้ เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
กา ร เ กษต ร  ประ จํ า ปี ก า ร ศึ กษา  2 5 53  ตามกระบวนกา ร ใน ระบบประ กั น คุณภาพขอ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 19 – 20  กรกฎาคม 2554 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเย่ียม
ชม และการสัมภาษณ์ 

สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 
13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.83 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เลือก จํานวน 
1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉล่ีย 
3.74 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เลือก จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี
รายละเอียด ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถปุระสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 3.00 3.00  - - 3.00  3.00 พอใช้ พอใช้  

องค์ประกอบท่ี 2  ภารกิจหลกั - - 5.00 5.00  4.44  4.38 4.63  4.59 ดีมาก  ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 2 ภารกิจหลกั
(ตัวบ่งช้ีเลือก 1 ตัวบ่งช้ี) 

- - 4.00 4.00 - - 
 

- - ดี ด ี

องค์ประกอบท่ี 3 การบริหาร 
และจัดการ  

3.91  3.91 3.25  3.00 - - 3.38  3.18 พอใช้  พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00  4.00 5.00  5.00 4.50  4.50 ด ี  ด ี

องค์ประกอบท่ี 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

- - 3.00  3.00 - - 3.00  3.00 พอใช้  พอใช้ 

องค์ประกอบท่ี 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

- - 4.00  4.00 - - 4.00  4.00 ด ี  ด ี

เฉลี่ยรวมตัวบ่งช้ีบังคับ 3.91  3.91 3.56  3.44 4.63  4.59 3.83  3.74   

ผลการประเมิน ดี  ดี ดี  พอใช้ ดีมาก  ดีมาก ดี  ดี   

เฉลี่ยรวมตัวบ่งช้ีเลือก - -  4.00  4.00 - - 4.00  4.00   

ผลการประเมิน - -  ดี  ดี - - ดี  ดี   

  
  สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งน้ี  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ดังน้ี 

• ภาพรวม 

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญด้านศลิปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านศิลปหัตถกรรมของชนเผ่า 

เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและภูมิภาค  
2. บุคลากรและทมีงาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ถึงแม้จะมี

จํานวนคนไม่มากนัก 
3. มีความพร้อมด้านกายภาพ ทั้งด้านสถานที่และอุปกรณ์  

 จุดที่ควรพฒันา 
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1. ด้านการวางแผนการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
3. ด้านการหารายได้เพ่ือการพึงตนเองในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ปี (Road Map) ของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการบริหารจัดการและการ

ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและอาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ควรร่วมมือกับหน่วยงานทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เ พ่ือจัดกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
3. ควรจัดทําแผนการหารายได้ เพ่ือการพึงตนเองด้านการเงินในอนาคต 
4. ควรเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และผู้แทนจากคณะที่เก่ียวข้องกับวัฒนธรรม

การเกษตรมาเป็นคณะกรรมการประจําสํานักฯ เพ่ือช่วยในการวางแผน และบริหารจัดการ  

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. ควรหาผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผน เพ่ือช่วยเร่ืองการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน และการ

จัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ปี (Road Map) 
2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ

สํานักฯ มากขึ้น  

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ สนับสนุนพันธกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตรระดับมหาวิทยาลัย
ได้เป็นอย่างดี 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2552 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ  ในรอบปีการศึกษา 2552  พบว่า 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
เป็นอย่างดี โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ทั้งหมด จํานวน 17 เรื่อง 
มีการดําเนินการแล้ว 8 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ 7 เรื่อง และยังไม่ได้ดําเนินการ 2 เรื่อง ได้แก่ 

1. การพัฒนากิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการท่ีมาจากความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ และจากนิสิต
ในมหาวิทยาลัย เน่ืองจาก สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่ได้รับเงินอุดหนุนการจัดโครงการ ได้จัดสรรเงินรายได้ของ
หน่วยงานสําหรับดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ จึงดําเนินการปรับแผนเพ่ือลดจํานวน ขนาด และระยะเวลา
ของโครงการ และจะมีโครงการความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2554  

2. การจัดทําแผนในการสร้างรายได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการต่าง ๆ เน่ืองจาก 
โครงการบริการวิชาการของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นโครงการเพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม ไม่แสวงหารายได้ เพ่ือให้
ประชาคมต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการมากขึ้น 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก  
6 องค์ประกอบ โดยได้รับการตรวจสอบและ/หรือการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการตรวจสอบและ/
หรือประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 9 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 9 ในรอบปีการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหว่างวันที่ 19 – 20 
กรกฎาคม 2554 พบว่า มีผลการดําเนินงาน จํานวน 23 ตัวบ่งช้ี เป็นตัวบ่งช้ีบังคับ 21 ตัวบ่งช้ี และเป็นตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ์ 2 ตัวบ่งช้ี โดยผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งช้ีบังคับ 21 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉลี่ย 1.81  
ผลประเมินได้คุณภาพในระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินตนเอง รวมตัวบ่งช้ีบังคับ และตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ จํานวน 
23 ตัวบ่งช้ี ได้คะแนนเฉล่ีย 1.91 ผลประเมินได้คุณภาพในระดับพอใช้ 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ 
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   

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งช้ี โดยหน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.83 ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งช้ีเลือก จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี  

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 3.74 
ได้คุณภาพระดับดี และตัวบ่งชี้เลือก จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

หากพิจารณาผลการประเมินแยกตามปัจจัยนําเข้า  กระบวนการ และผลผลิต พบว่า มีผลประเมินใน 
แต่ละประเด็น คือ  ด้านปัจจัยนําเข้า มีคะแนนเฉลี่ย 3.91 ได้คุณภาพระดับดี ด้านกระบวนการ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.44 ได้คุณภาพระดับพอใช้ และด้านผลผลิต มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับดีมาก  

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ในรอบปีการศึกษา 
2553 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังน้ี 
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ตารางที ่2  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (%หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี
พัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของ สํานัก (บังคับ 13 ตัวบ่งชี้)     2.28 3.83 3.74 10 7 5 6 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้         0.00 3.00 3.00 1 0 0 0 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 5 4 5 5 0.00 3.00 3.00 / x  - - 

หมายเหตุ  เกณฑ์ข้อที ่1 ไม่มีการนําเสนอคณะกรรมการประจําสํานักฯ พิจารณา 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก      4.59 4.63 4.59 2 2 1 1 

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติต่อจํานวนบุคลากร 

ร้อยละ 6 75.00 5 62.50 8 100.00 75.00 62.50 5.00 5.00 5.00 x   / x   / 

8 8 8 

หมายเหตุ  คํานวณเพิ่มอีก 3 โครงการซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 305.24 3.77 496.72 3.88 846.87 3.76 3.77 3.88 3.77 3.88 3.76 / x  / x  

81 128 225 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (%หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี
พัฒนาการ 

หมายเหตุ  มีโครงการที่มีการประเมินผลเพิ่มอีก 3 โครงการ  

2.3 ระดับความสําเร็จของการ
ให้บริการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5 5 5.00 5.00 5.00 / /  x x  

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ       1.18 3.38 3.18 4 3 2 2 

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ N/A 6 5 6 6 N/A 4.00 3.00 /  x  -  - 

หมายเหตุ  ไม่พบการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําสํานักฯ ในเกณฑ์ข้อที ่1 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 1 3 3 2 3 1.00 3.00 3.00 / /  / /  

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 1 3 3 3 3 1.00 3.00 3.00 /  / /  / 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ N/A 4 4 4 4 N/A 3.00 3.00 / /  -  /  

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 

ร้อยละ 5 62.50 5 62.50 5 62.50  100.00  62.50 3.91 3.91 3.91 x  x x x  

8 8 8 
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ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (%หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มี
พัฒนาการ 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ       3.50 4.50 4.50 1 1 1 2 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 3 6 6 7 7 2.00 4.00 4.00 x  x / /  

4.2 ร้อยละของกิจกรรมการ
ให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุน
ต่อหน่วย 

ร้อยละ 6 100.00 6 100.00 9 100.00 100.00 100.00 5.00 5.00 5.00 / /  x /  

6 6 9 

หมายเหตุ  พบว่ามีโครงการที่ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มอีก 3 โครงการ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ       0.00 3.00 3.00 1 0 0 0 

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ N/A 6 5 6 6 0.00 3.00 3.00 / x -  - 

หมายเหตุ  พบว่ามีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในแต่ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําสํานักฯ ในเกณฑ์ข้อที ่4 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน        3.00 4.00 4.00 1 1 1 1 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 
 

ข้อ 3 4 4 4 4 3.00 4.00 4.00 / / / /  
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ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เลือก  

ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  
(ปีการศึกษา) 

ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

ประเมิน
พัฒนาการ 

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ / = มีพัฒนาการ 

  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร  (%หรือ
สัดส่วน) 

x = ไม่บรรล ุ x = ไม่มีพัฒนาการ 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้เลือก (1 ตัวบ่งชี้)      4.00 4.00 1 1 1 1 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก 1 ตัวบ่งชี้)         - 4.00 4.00 1 1 1 1 

2.20 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อ N/A 4 4 4 4 N/A 4.00 4.00 / / /  / 

 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบ
ที่ 1 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังน้ี  

 จุดแข็ง 
 ไม่มี 

จุดที่ควรพฒันา 
1. สํานักฯ ยังขาดการนําเสนอแผนกลยุทธ์ที่เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ใหค้ณะกรรมการ

ประจําหน่วยงานเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการนําเสนอแผนกลยุทธ์ที่เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ให้คณะกรรมการประจํา

หน่วยงานเพ่ือพิจารณา  
2. ควรติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือสามารถ

นําไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 
2 ภารกิจหลัก  ตัวบ่งช้ีบังคับ จํานวน 3 ตัวบ่งช้ี และตัวบ่งช้ีเลือก จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมิน
ตนเองตามตัวบ่งชี้บังคับ มีคะแนนเฉลี่ย 4.63 ได้คุณภาพระดับดีมาก ตัวบ่งชี้เลือก มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 
ได้คุณภาพระดับดี 

ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ตามตัวบ่งชี้บังคับ มีคะแนนเฉลี่ย 4.59 ได้คุณภาพระดับ
ดีมาก ตัวบ่งชี้เลือก มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. มีผลงานบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มคีวามหลากหลายมากข้ึน เป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
2. ด้านการหารายได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีความร่วมมือระหว่างสํานักฯ กับคณะ สํานัก สถาบันต่าง ๆ เพ่ือจัดทําโครงการ/กิจกรรม

ร่วมกัน  
2. ควรดําเนินการจัดทําแผนการหารายได้จากการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 
3 จํานวน 5 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.38 ได้คุณภาพระดับพอใช้  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.18 ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
1. ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมั่นในการทาํงานอย่างดีมาก 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ด้านการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
2. ด้านการจัดทําแผนการบริหารความเสี่ยง 
3. ด้านการประเมินผลแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
4. ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของบุคคลภายนอก 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) 

เพ่ือนําแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร และนํามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

2. ควรมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผนประเมินผล 
และนําผลการประเมินมาปรับแผน และวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

3. ควรจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับและประเมินผลแผนการบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากร
เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรควรเชิญที่ปรึกษาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก เพ่ือช่วยในการวางแผนในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 
4 จํานวน 2 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.50 ได้คุณภาพระดับดี 
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  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
  ไม่มี 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ด้านการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานทราบ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

เพ่ือติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นข้อมูลในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 
5 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. สํานักฯ มีการดําเนินการด้านประกันคุณภาพภายใน แต่ขาดการนําเสนอเพ่ือผ่านความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําสํานักฯ 
2. การดําเนินงานการประกันคุณภาพยังไม่เป็นส่วนหน่ึงในการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ

หน่วยงาน 
3. บุคลากรยังเข้าใจระบบประกันคุณภาพน้อย 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรกําหนดวาระการประชุมเร่ืองการประกันคุณภาพภายในไว้ในการประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักฯ  
2. ควรนําระบบประกันคุณภาพเข้าไปเป็นภารกิจประจําของแต่ละฝ่ายงาน 
3. ควรมีการจัดการความรู้เรื่องประกันคุณภาพให้บุคลากรเข้าใจเท่าเทียมกัน 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 
6 จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการ
ดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังน้ี  

จุดแข็ง 
 ไม่มี 

จุดที่ควรพฒันา 
1. ด้านการกําหนดกระบวนงานหลักของหน่วยงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1.  ควรทบทวนกระบวนงานหลักของหน่วยงาน เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารที่ชัดเจน 

 2.  ควรกําหนดข้อจํากัดของการดําเนินงานที่ไม่บรรลุตามเป้าหมายไว้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้
ด้วย 



 

 

ภาคผนวก  

ขอมูลพื้นฐานผลการดําเนนิงาน 
 

ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2553 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนงาน  

        

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ ปีงบประมาณ N/A 5 4 

1.1  
ข้อ 3-5 

จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนปฏิบัติ
งานประจําปงีบประมาณทัง้หมด 

ตัวบ่งชี ้   9 9 9 

      - ตัวบ่งชีก้ารสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านการวิจัย 

    1 1 1 

      - ตัวบ่งชีก้ารสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านการบรกิารทาง
วิชาการแก่สังคม 

    5 3 3 

      - ตัวบ่งชีก้ารสนับสนุนตาม
พันธกิจด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    5 3 3 

      - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก     8 8 8 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก           

2.1 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ
ทั้งหมด 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 6 5 8 

2.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการที่มีการสํารวจ
ความพึงพอใจ 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 6 5 8 

  ผลรวมของค่าเฉล่ียความพึง
พอใจในแต่ละโครงการ คูณ กับ
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามใน
โครงการน้ันๆ 

ค่า
คะแนน
เฉล่ีย 

  305.24 496.72 846.87 

  ผลรวมของจํานวนผู้ตอบ คน   81 128 225 
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ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2553 

แบบสอบถาม 

2.3 ระบบความสําเร็จของการ
ให้บรกิารที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รบับริการ  

ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการ
จัดการ 

          

  จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน ปีการศึกษา 11 10 8 

  จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอ่      -  - -  

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงานและผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ ปีการศึกษา N/A 6 5 

  -  จํานวนครั้งของการจัดประชมุ
บุคลากรทัง้หนว่ยงาน 

ครั้ง   N/A  5 5 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ ปีการศึกษา 1 3 3 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ข้อ ปีการศึกษา 1 3 3 

3.3  
ข้อ 2 

-  จํานวนความเส่ียงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ 
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 
อาคารสถานที)่ ที่วิเคราะห์และ
ระบุไว ้

เรื่อง   N/A 1 1 

  -  จํานวนความเส่ียงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ที่วิเคราะห์และระบุ
ไว้ 

    N/A  -  - 

  -  จํานวนความเส่ียงด้าน
นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

    N/A 1 1 

  -  จํานวนความเส่ียงด้านการ
ปฏิบัติงาน ที่วิเคราะห์และระบุ

    N/A 1 1 
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ข้อมูล
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 

สํานัก/สถาบัน กรรมการ 

2552 2553 2553 

ไว้ 

  -  จํานวนความเส่ียงจาก
เหตุการณ์ภายนอก ที่วิเคราะห์
และระบุไว้ 

    N/A  - -  

  -  จํานวนความเส่ียงด้านอื่นๆ 
ตามบริบทของหน่วยงาน ที่
วิเคราะห์และระบุไว้ 

    N/A  -  - 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา N/A 4 4 

3.5 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้และทักษะวิชาชพี 

คน ปีการศึกษา 5 5 5 

        -  ในประเทศ     5 5 5 

        -  ต่างประเทศ      - -   - 

  งบประมาณสําหรับพัฒนา
บุคลากรทัง้ในและต่างประเทศ 

บาท   2,000 6,800 6,800 

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ           

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ ปีงบประมาณ 3 6 6 

  รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน  บาท ปีงบประมาณ 4,758,447 2,341,568 2,341,568 

        -  เงินงบประมาณ     3,482,000 1,383,600 1,383,600 

        -  เงินรายได้     1,276,447 957,968.43 957,968.43 

  รายรับจากการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ 

          

  งบดําเนินการทัง้หมด โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และ
ที่ดิน 

    4,573,114 3,123,770 3,123,770 

  ค่าใช้จ่ายทัง้หมดของหน่วยงาน 
โดยไม่รวม
ครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน  

    4,529,869 3,088,870 3,088,870 

  เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ     32,484 43,245 43,245 
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  สินทรัพยถ์าวร            

4.2 จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บรกิารที่มีการวิเคราะหต์้นทนุ
ต่อหน่วย 

โครงการ/
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 6 6 9 

  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บรกิารทั้งหมด 

  6 6 9 

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ          

5.1 มีระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ ปีการศึกษา N/A 6 5 

5.1  
ข้อ 3 

จํานวนตัวบง่ชี้เพิ่มเติมตามอตั
ลักษณข์องหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี ้ ปีการศึกษา 2 1 1 

5.1  
ข้อ 5 

จํานวนโครงการปรับปรุงการ
ดําเนินงานที่ใชผ้ลจากการ
ประกันคุณภาพภายใน เพื่อ
ให้ผลการดําเนนิงานตามตัวบง่ชี้
ของแผนกลยทุธ์ของหน่วยงาน มี
การพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

โครงการ ปีการศึกษา 8 15 15 

  จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี ้   13 17 17 

  จํานวนตัวบง่ชี้ของแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน ที่มีผลการ
ดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อน
หน้า 

ตัวบ่งชี ้   8 15 15 

5.1  
ข้อ 9 

จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีห่นว่ยงานพัฒนาขึน้ 
และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา -   -  - 

สมศ. 
15 

คะแนนการประเมินการประกนั
คุณภาพภายในโดยต้นสังกดั 

คะแนน ปีการศึกษา  N/A  3.83 3.74  
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องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

        

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ข้อ ปีการศึกษา 3 4 4 

 

 
 

  
 
 


