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คํานํา 
 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาเมื่อวันที่ 
19 ธันวาคม พ.ศ.2540 และวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2541 และได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับ
แรก ในปี พ.ศ.2542 ซึ่งได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งปัจจุบัน  สํานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ปรับปรุงคู่มือระบบประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับระบบประเมินคุณภาพและได้
จัดทําคู่มือดัชนีประเมินและเกณฑ์มาตรฐานระบบประกันคุณภาพเมื่อเดือนมกราคม 2554 เพื่อให้คณะ สํานัก 
สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯ  
 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ดําเนินการใน
ระบบประกันคุณภาพตามเกณฑ์ประเมิน 6 องค์ประกอบ ซึ่งรายงานการประเมินตนเองได้รวบรวมข้อมูลในช่วงเวลา
ระยะตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554 ได้วิเคราะห์จากสภาพการดําเนินงานจริงที่ครอบคลุม
ภารกิจหลักและภารกิจรอง ในการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย ตามนโยบายและกลไกการประกันคุณภาพที่ปรากฏอยู่ใน
คู่มือการประกันคุณภาพบริการวิชาการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 พ.ศ.
2554 
 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน หวังว่ารายงานการศึกษาและประเมินตนเองฉบับนี้ จะสะท้อนภาพ
การดําเนินงานให้ชัดเจนขึ้น  เมื่อเทียบกับการประเมินตนเองในปีที่ผ่านมา เพราะรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ 
ได้พิจารณาระดับคุณภาพที่สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน เป็นอยู่เทียบกับสิ่งที่คาดหวังว่าควรจะเป็น  
ดําเนินการวิเคราะห์จุดอ่อน  จุดแข็ง  เพื่อที่จะได้ทบทวนระบบ กลไก และผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  การ
ประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนประสบผลสําเร็จได้โดยความร่วมมือของบุคลากรทุก
ระดับในการเรียนรู้ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานของ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

 
 

(รองศาตราจารย์ชูเกียรติ รักซ้อน) 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสํานัก 

1.1 ประวตัิความเป็นมา 

 ♦ชื่อหน่วยงาน  
 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 Office of Extension and Training, Kamphaengsaen 

 ♦สถานที่ต้ัง 
 ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ  เลขที่ 1 หมู่ 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม73140 

 ♦ภาพเครื่องหมายราชการ 
ภาพเครื่องหมายราชการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน เป็นภาพ

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รูปวงกลม มีช่ือหน่วยงาน “สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน” ล้อมรอบภาพเครื่องหมายราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เป็นครึ่งวงกลม โดยมีเส้นรอบนอกสองเส้นปิดช่ือหน่วยงาน ปลายเส้นทั้งสองมีลักษณะเป็น
แฉกเหมือนโบว์  ภาพเครื่องหมายราชการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
ได้รับอนุมัติตามประกาศมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 

♦สีประจําสํานกัส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน คือ สีส้ม 

♦ประวัติความเป็นมา 

 การสถาปนาสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ.ศ.2486 ทําหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยมีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความสําคัญ ทั้งนี้
เพราะมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งความรู้ที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ สมควรที่จะเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นสู่
ประชาชนสู่สังคม ให้เกิดประโยชน์ในการดํารงชีพในการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนได้ทํากันหลายรูปแบบ 
ต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ทําหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นในปี พ.ศ.2502 มหาวิทยาลัยฯ 
จึงได้เริ่มจัดต้ังหน่วยงานภายในขึ้น เรียกว่าสํานักส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มารับผิดชอบงานด้านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2513 จึงได้มีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี จัดต้ังสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อทําหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม สํานักส่งเสริมและฝึกอบรมจัดแบ่ง
การบริหารงานภายในออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย 
  1.  สํานักงานเลขานุการ 
  2.  งานวิชาการและวิจัย 
  3.  งานส่งเสริมและเผยแพร่ 
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  4.  งานสื่อการศึกษา 
  5.  งานสถานีวิทยุ ม.ก. 
 

 การพัฒนามาเป็นศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2520-2524 รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นแบบให้เปล่าในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวงเงิน 166  ล้านบาทใช้ในการก่อต้ังหน่วยงานของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ที่วิทยาเขตกําแพงแสน โดยได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2524 ให้ใช้ช่ือว่า ศูนย์
ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Extension and Training Center) ต้ังอยู่บน
พ้ืนที่ 58 ไร่ ประกอบด้วย อาคารบริหาร อาคารสื่อการศึกษา อาคารโรงพิมพ์ อาคารฝึกอบรม อาคารโรงอาหาร 
และอาคารหอพัก (จํานวน  4 หลัง) ทําให้งานบริการทางวิชาการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม และของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างกว้างขวาง และเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปทั้งภายใน
และต่างประเทศ ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ข้าราชการและลูกจ้างของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมไป
ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 721/2524 ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2524 
จํานวน 17 คน 
 ปัจจุบันพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมได้เพิ่มขึ้นเป็น 59-3-15.6 ไร่ ซึ่งได้จากการบริจาค 2 ครั้ง  
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 จํานวน 0-0-95 ไร่  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่  21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 
0-1-32 ไร่ 
 ในปี พ.ศ.2531 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน
ภายในใหม่ ออกเป็น 6 ฝ่าย ประกอบด้วย 
  1.  ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป 
  2.  ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 
  3.  ฝ่ายฝึกอบรม 
  4.  ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
  5.  ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
  6.  ฝ่ายโรงพิมพ์ 

 การสถาปนาสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีนโยบายให้วิทยาเขตกําแพงแสนมีโครงสร้างและระบบการบริหารที่
เบ็ดเสร็จ มีการจัดการและบริหารทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการเกษตร เพื่อ
เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคตะวันตกโดยเน้นพื้นที่บริเวณลุ่มน้ําแม่กลอง สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงได้อนุมัติ
ให้จัดต้ัง สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน  เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2548  
และได้ตัดโอนอัตรากําลังข้าราชการ จํานวน 37 อัตรา  พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา และลูกจ้างประจํา 
จํานวน 25 อัตรา มาสังกัดสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และมีการ
แบ่งหน่วยงานภายในเป็น 8 ฝ่าย  ประกอบด้วย 
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1. ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป 
2. ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 
3. ฝ่ายฝึกอบรม 
4. ฝ่ายการพิมพ์ 
5. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
6. ฝ่ายสื่อสารการตลาด 
7. ฝ่ายการศึกษา 
8. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

 เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เสด็จฯทรงเปิดศูนย์
ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2524 ดังนั้นวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2548 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน จึงได้เสนอมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดให้
วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน และที่ประชุมคณบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบ ครั้งที่ 17 /2551 ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 
 ปัจจุบันสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานจาก 8 ฝ่าย 
เหลือ 5 ฝ่าย โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติตามมติที่ประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
พ.ศ.2552 โดยแบ่งเป็น 5  ฝ่าย ประกอบด้วย 

1. สํานักงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม 
3. ฝ่ายสื่อการส่งเสริม 
4. ฝ่ายสื่อสารการตลาด 
5. ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

1.2 ปรัชญา วิสยัทัศน์ ภารกจิ และวตัถุประสงค์ 

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ นโยบาย  และวัตถุประสงค์ของ
ภารกิจหลักไว้อย่างชัดเจน ดังนี้ 

♦ปรัชญา 
 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

 ♦วิสัยทัศน ์
1/

 

 มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ  
_______________________ 

1/
  การสัมมนาบุคลากรสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน เรื่อง คิดกว้าง มองไกล สู่วิสัยทัศน์สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

กําแพงแสน ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอํา จ.เพชรบุร ี
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 ♦นโยบายการบริหารและพัฒนาสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

1. ด้านการบรกิารวิชาการ 
 1.1 ให้บริการวิชาการที่หลากหลาย ตามความต้องการของบุคคลเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการกําหนดรูปแบบและพัฒนางานบริการวิชาการ
เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ   

 1.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยเพื่อ
ตอบสนองภารกิจของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
แผนพัฒนาบุคลากร 

 1.3 สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้ร่วมงานบริการวิชาการ โดยการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

 1.4 จัดหาและพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ อาคารสถานที่และทรัพยากรอื่น ๆ ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 1.5 บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 2. ด้านการวิจัย  

 พัฒนางานวิจัย ด้านการส่งเสริมการเกษตร และพัฒนาท้องถิ่น โดยการศึกษาปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน เสนอรูปแบบการพัฒนาการส่งเสริมแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

  3. สนบัสนุนดา้นการเรียนการสอน 
 3.1 ให้ความร่วมมือกับคณะและภาควิชาที่เกี่ยวข้องในด้านการเรียนการสอน  

3.2 จัดการเทียบโอนการศึกษาทั้ง 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันจะนําไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  

 4. ด้านการทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 
 อนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
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♦ภารกิจ 

 ภารกิจหลัก 

1. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยนําผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และองค์ความรู้

จากแหล่งอื่น ๆ ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การส่งเสริม การเผยแพร่และ

การตลาด 

2. ผลิต พัฒนา และบริการสื่อ สําหรับการส่งเสริมเผยแพร ่การฝึกอบรมและการเรียนการสอน 

3. ศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านการส่งเสริมเผยแพร ่การฝึกอบรมและการพัฒนาชนบทที่เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ 

4. ให้บริการสถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา กิจกรรมอื่น ๆ และการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ภารกิจรอง 

5. สนับสนุนการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร  

นิเทศศาสตร์เกษตร การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

6. อนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาต ิ

 ♦วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยนําผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และองค์ความรู้

จากแหล่งอื่น ๆ ออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การส่งเสริม การเผยแพร่และการตลาด 

2. เพื่อผลิต พัฒนา และบริการสือ่ สําหรับการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรม และการเรียนการสอน 

3. เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย ด้านการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรมและการพฒันาชนบทที่เหมาะสม และ

มีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้บริการสถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา กิจกรรมอื่น ๆ และการดูแลปรบัปรุงภูมิทัศน์ 

5. เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านส่งเสริม

การเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

6. เพื่ออนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณศ์ิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
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♦กลยุทธ์
  1/,  2/ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการที่หลากหลายผ่านกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และระดมความรู้ รวบรวม
วิเคราะห์ กลั่นกรอง กระจายความรู้ ถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆ ไปสู่ทุกภูมิภาคอย่างทั่วถึง 

3. จัดต้ังศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมและฝึกอบรม โดยเน้นกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน 

4. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ของ
องค์กรสู่สังคม  

5. ผลิต พัฒนาและบริการวิชาการด้านสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและเผยแพร่ องค์
ความรู้แก่สังคม 

6. พัฒนาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาลและระบบการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพใน
หน่วยงานทุกระดับ 

7. พัฒนาบุคลากรในหลายมิติ ตามศักยภาพของตนเองและตามความต้องการของหน่วยงานให้เป็นผู้มี
ความรู้และความคิดทันสมัย มีภาวะผู้นํามีวิสัยทัศน์และความสามารถในการบริหารจัดการ รวมทั้งมีจิตสํานึกในการ
พัฒนาคุณธรรม 

8. ผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ที่มาจากความต้องการของชุมชนและสังคม รวมทั้งพัฒนาความ
เข้มแข็งทางวิชาการให้กับมหาวิทยาลัย โดยเน้นการทํางานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประยุกต์
องค์ความรู้และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนและประเทศ  

9. บริหารทรัพยากรและสินทรัพย์ เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการหารายได้จากการให้บริการ
ด้านต่าง ๆให้มากขึ้น เพิ่มคุณภาพการให้บริการ และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ  

10.  ส่งเสริมและนํางานบริการวิชาการมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน  
11.  ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสนับสนุนให้บุคลากรดํารง

และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
12. สร้างกระบวนการให้ได้มาซึ่งข้อมูล จัดทํา วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ

เพื่อประเมินคุณภาพภายใน และการถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 

1/
 มติที่ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน คร้ังที่ 1/2552 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552 

2/
 คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนประชุมปรับกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวบ่งชี้ คร้ังที่ 2/2554 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      7 
 

1.3 เอกลักษณ์และอัตลักษณข์องสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้ยึดถือเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1/ เป็น
แนวทางในการดําเนินงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ 

(Kasetsart University aims to create knowledges of the land for the well-being of 
nation” 

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้ยึดถืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1/ เป็น
แนวทางในการดําเนินงาน “สํานึกดี (Integrity) มุ่งมั่น (Determination) สร้างสรรค์ (Knowledge creation) 
สามัคคี (Unity)” 
 

1.4 แผนการปฏบิัติงานประจําปีปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555  

 ส่วนแผนการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ . 2553-2555 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน ได้ปรับประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2553 – 
2555 ฉบับอนุมัติจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 11/2552 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2552 
โดยนําเสนอที่ในประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ครั้งที่ 
1/2552 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552  และครั้งที่ 2/2552 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552  ดังนี้ 

ประเดน็ยุทธศาสตรข์องมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

1. การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3. การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
4. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ 
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา 
6. การศึกษาและวิจัยเพื่อให้พัฒนามาตรฐานบริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 

การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
หมายเหตุ  1/ ความเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 5/2554 วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ได้กําหนดเอกลักษณ์ 

และอัตลักษณ์ แล้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แจ้งผ่านทาง email ให้บุคลากรทราบในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554
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รายงานการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2553 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตารางที่ 1.3 แผนยุทธศาสตร์การบริหารสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.การพัฒนาขีด
ความสามารถ
ของประเทศ
โดยใชความรู
เปนฐาน  

สรางองคความรู
และถายทอด
วิทยาการใน
สาขาวิชาตางๆ 
เพื่อพัฒนาชุม 
ชนใหสามารถ
พึ่งพาตนเองได
อยางยั่งยืนและ
สามารถชี้นําเพื่อ

การพัฒนา
ประเทศ 

เรื่อง/คน 8/2,950 8/2,950 8/2,950 กลยุทธที่ 1 
สงเสริมและ

พัฒนาการใหบริการ
วิชาการที่หลากหลาย

มาตรการ 
1.จัดโครงการบริการ
วิชาการ และการ
ฝกอบรม ประชุม 

สัมมนา เพื่อถายทอด
ความรูแกกลุม 
เปาหมาย 

 

โครงการสงเสริมและเผยแพร 115,000 115,000 115,000 ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 
หลักสูตร/

คน 
10/315 10/315 10/315 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาผู

ประกอบอาชีพการเกษตร 
1,000,000 1,000,000 1,000,000 ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

คน 200 200 200 โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร 240,000 240,000 240,000 ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 
หลักสูตร/คน 3/69 3/69 3/69 โครงการฝกอบรมนานาชาติ 13,500,000 13,500,000 13,500,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

คน 290 290 290 โครงการฝกอบรมวิชาชีพสําหรับ
ประชาชน 

1,110,000 1,110,000 1,110,000 ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

หลักสูตร/คน 5/366 5/366 5/366 โครงการสงเสริมและพัฒนาเยาวชน 1,290,000 1,290,000 1,290,000 ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 
โครงการ/

คน 
1/100 1/100 1/100 โครงการบริการวิชาการระยะสั้นกับ

หนวยงานภายนอก 
500,000 500,000 500,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

คน 0 70 100 โครงการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 

8,000 65,000 1,000,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  หลักสูตร/
คน 

1/30/15 1/30/15 1/30/15 กลยุทธที่ 2 
สรางเครือขาย ความ
รวมมือกับหนวยงาน

ตาง ๆ 
มาตรการ 

1.จัดโครงการความ
รวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานตางๆ 

 

โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
ภาครัฐ 

630,000 630,000 630,000 ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

เรื่อง  1  1 1 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
กรมสงเสริมการเกษตร เรื่อง การ
พัฒนานักสงเสริมการเกษตร 

4,300,000   ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

เรื่อง  1  1 1 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
กรมการขาวเรื่อง การพัฒนาชาวนา
ชั้นนําสูวิทยากรขาวประจําทองถิ่น ป 

2553 

3,000,000   ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

เรื่อง 1 0 0 โครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง การ
พัฒนาสหกรณตนแบบภายใตการ
พลิกฟนธุรกิจสถาบันเกษตรกรผาน

กลไกบัญชี 

5,000,000   ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
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ตา 
ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

  สมาคม 1 0 0  โครงการจัดตั้งสมาคม Asia Pacific  
Association of Educators in 

Agriculture and Environment 
(APEAN)  สาขาประเทศไทย 

23,000 23,000  ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  โครงการ 1   กลยุทธที่ 3 
จัดตั้งศูนยความเปน
เลิศดานการสงเสริม

และฝกอบรม 
มาตรการ 

1.จัดตั้งโครงการศูนย
ความเปนเลศิดานการ
สงเสริมและฝกอบรม 

โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลศิดาน
การสงเสริมและฝกอบรม 

 

30,000 20,000 20,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  คน 3,500 3,500 3,500 กลยุทธที่ 4 
สงเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธ 
มาตรการ 

1.จัดโครงการ
สงเสริมการตลาดและ

ประชาสัมพันธ 

โครงการสงเสริมการตลาด สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

53,750 53,750 53,750 ฝายสื่อสารการตลาด 

  หนวยงาน/
ครั้ง/ฉบับ 

5/500/9
,000 

3,500 4,000  โครงการการประชาสัมพันธ สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

115,225 115,225 115,225 ฝายสื่อสารการตลาด 

      กลยุทธที่ 5 
ผลิต พัฒนาและบริการ

วิชาการดานสื่อ 
มาตรการ 

1.จัดโครงการผลิตและ
บริการวิชาการดานสื่อ

การสงเสริม 

โครงการผลิตสื่อการสงเสริม 243,525 243,525 243,525 ฝายสื่อการสงเสริม 

  เรื่อง 7 7 8  (1) ผลิตวีดิทัศน    ฝายสื่อการสงเสริม 
  เรื่อง/หนา 7/70 7/70 7/70  (2) ผลิตเอกสารอีเลคทรอนิคส (E-

Book) 
   ฝายสื่อการสงเสริม 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ 
โครงการผลผลติ/กิจกรรม งบประมาณประจําป(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

  เรื่อง/เลม 2/4,000 2/4,000 2/4,000  (3) ผลิตเอกสารเผยแพร    ฝายสื่อการสงเสริม 
  รายการ/ตอน 5/980 5/980 5/980  (4) ผลิตรายการวิทยุ    ฝายสื่อการสงเสริม 
       โครงการบริการวิชาการดานสื่อการ

สงเสริม 
165,000 165,000 165,000 ฝายสื่อการสงเสริม 

  แผน/คน 1,000/500 1,000/500 1,000/500  (1)  บริการสําเนาวีซีด ี    ฝายสื่อการสงเสริม 
  โครงการ 5 5 5  (2)  บริการถายทํา ตัดตอมิวสิควีดิโอ    ฝายสื่อการสงเสริม 
       โครงการงานบริการสื่อสิ่งพิมพ 475,000 475,000 475,000 ฝายสื่อการสงเสริม 
  เรื่อง/เลม 40/8,000 40/8,000 40/8,000  (1)  บริการพิมพหนังสือ เอกสาร

วารสาร 
   ฝายสื่อการสงเสริม 

  แบบ/แผน 80/40,000 80/40,000 80/40,000  (2)  บริการพิมพโปสเตอร แผนพับ 
แบบฟอรม ประกาศ ปก การด บัตร 

   ฝายสื่อการสงเสริม 

5.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
กฎหมายดาน
การศึกษา 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ที่
มีประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล มี
ความโปรงใส 
และรวมรับผิด 
ชอบตอสังคม 

งาน 7 7 7 กลยุทธที่ 6 
พัฒนาระบบการ
บริหารที่มีธรรมาภิ

บาล 
มาตรการ 

1.จัดโครงการสนับ 
สนุนการปฏิบัติงาน 

โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 7,412,4
00 

 
 
 

7,412,4
00 

7,412,4
00 

สํานักงานเลขานุการ  

  คน 75 75 75 กลยุทธที่ 7 
พัฒนาบุคลากรใน

หลายมิติ 
มาตรการ 

1.จัดทําโครงการ
พัฒนาทรัพยากร

บุคคล 
 

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม  

กําแพงแสน 

330,000 330,000 330,000 สํานักงานเลขานุการ  

                                     
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      13 
 

 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

  หลักสูตร/เรื่อง 1/1 1 1 กลยุทธที่ 8 
ผลิตงานวิจัยเพื่อสราง

องคความรู 
มาตรการ 

1.จัดทําโครงการ
ศึกษาวิจัยการติดตาม

ประเมินผล 

โครงการพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนบุตรเกษตรกร 

10,000 10,000 10,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  โครงการ 1 1 1 โครงการศึกษาการเทียบโอน
การศึกษาตามอัธยาศัยสูการศึกษาใน

ระบบ 

30,000 30,000 30,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  เรื่อง/ศูนย 1/75 0 0 โครงการประเมินผลโครงการพัฒนา
ศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 

2,500,0
00 

  ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  เรื่อง/ศูนย 1/32 0 0  โครงการศึกษาและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานขอมูลของศูนย

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน  ศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษา (โรงเรียน) และศูนย
เครือขายปราชญชาวบาน 

4,000,0
00 

  ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  เรื่อง 0 1 0  โครงการประเมินผลโครงการหวย
องคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริดาน
สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลย ี

2,500,0
00 

1,000,0
00 

 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  เรื่อง 1  1  1   โครงการวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เกษตรสูความยั่งยืน 

17,000 22,000 20,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  เรื่อง 1 1 1  โครงการวิจัยสถาบัน  เรื่องการศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชบริการ

วิชาการของฝายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา 

 

15,000 15,000 25,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  เรื่อง 1    โครงการวิจัยสถาบันเรื่อง การศึกษา
ความพึงพอใจของผูใชบริการของ

สํานักงานเลขานุการ 

10,000   สํานักงานเลขานุการ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ 
โครงการผลผลติ/กิจกรรม งบประมาณประจําป(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

  เรื่อง 1    โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการของสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

15,000 15,000 15,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

  โครงการ/
คน 

1/30 1 1  โครงการติดตามประเมินผลหลักสูตร  
นานาชาติ 

-หลักสูตร Training of Trainers on 
Agricultural Extension and 

Development for Africa (TOT) 
-หลักสูตร Sustainable Agricultural 
Production Through Agricultural 

Extension Approaches (SAP) 
-หลักสูตร Enhancing Women’s Role 

in Rural Development (WID) 

2,000,0
00 

  ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

5.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
กฎหมายดาน
การศึกษา 

 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ ที่
มีประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล มี
ความโปรงใส 
และรวม

รับผิดชอบตอ
สังคม 

หองพัก 
(คน) 

หองอบรม 
(คน) 

47,000 50,500 46,000 กลยุทธที่ 9 
บริหารทรัพยากรและ

สินทรัพย 
มาตรการ 

1.จัดโครงการบริหาร
จัดการทรัพยสินและ
บริการวิชาการดาน

ภูมิทัศน 

โครงการบริหารจัดการทรัพยสินดาน
อาคารสถานที่สําหรับการจัด

ฝกอบรม สัมมนา 
 

2,392,3
00 

2,392,3
00 

2,392,3
00 

สํานักงานเลขานุการ  

  โครงการ 8 7 7 
 
 
 
 

 โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน 12,245,
768 

9,852,0
00 

9,852,0
00 

สํานักงานเลขานุการ 
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ประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัด 
เปาหมาย 

กลยุทธ  มาตรการ โครงการผลผลติ/กิจกรรม 
งบประมาณประจําป(บาท) 

ผูรับผิดชอบ 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 

  วิชา/คน 2/40 2/40 2/40 กลยุทธที่ 10 
สงเสริมและนํางาน
บริการวิชาการมาใช
รวมกับการเรียนการ

สอน 
มาตรการ 

1.ใหการสนับสนุน
การจัดการเรียนการ

สอน 

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน 

10,000 10,000 10,000 ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

4.การพัฒนา
การศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง
ของรัฐ 

สงเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อ
ฟนฟูความ
เชื่อมั่นของ
ประเทศและ

ความมั่นคงของ
รัฐ 

กิจกรรม 11 11 11 กลยุทธที่ 11 
สงเสริมระบบ

ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขและ
อนุรักษศิลป 

วัฒนธรรมขนบธรรม 
เนียมประเพณีไทย 

มาตรการ 
1.จัดโครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 150,00
0 

150,00
0 

150,00
0 

สํานักงานเลขานุการ   

5.การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการและ
กฎหมายดาน
การศึกษา 

พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล มี
ความโปรงใส
และรวม

รับผิดชอบตอ
สังคม 

ผลการ
ประเมิน 

ด ี ดี ดี กลยุทธที่ 12 

สรางกระบวนการ
ดานการประกัน
คุณภาพ   

มาตรการ 

1.ใหการสนับสนุน
ระบบการประกัน
คุณภาพ 

โครงการประกันคุณภาพบริการ
วิชาการ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  

กําแพงแสน 

35,000 45,000 50,000 สํานักงานเลขานุการ  

     หมายเหตุ  งบประมาณประจําป  หมายถึง งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดรวมกัน 



รายงานการประเมินคุณภาพ ปการศึกษา 2553 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

1.5 แผนงานประกันคุณภาพของสํานักสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

แผนการดําเนินการประกันคุณภาพ สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน  ประจําปีการศึกษา 2553 

กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงโดยนําข้อมูลจากการ
ประเมินระดับฝ่าย 

29 ก.ค.53 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพระดับฝ่าย 

2. พิจารณาเอกสารสรุปรายงานผลการตรวจ
ประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ส.ค. 53 คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน 

คณะทํางานจัดการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน

3. ปรับปรุง “แผนพัฒนาและปรับปรุงสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน” 

(ภายใน 2 เดือน 
หลังจากรับรายงานผล
การตรวจประเมิน)

คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน   

หัวหน้าฝ่าย
4. ระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการ

บริหารจัดการ 
พ.ย.53 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน

5. การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์การเรียนรู้ 
ตลอดปี 

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน

6. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

21 ต.ค.53 ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

7. แต่งตั้งคณะทํางานจัดการประกันคุณภาพของ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

17 ธ.ค.53 คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
ผู้แทนของฝ่ายที่เป็นผู้รอบรู้ลักษณะงานของฝ่ายเป็นอย่างดี

8. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของ
ฝ่ายต่าง ๆ  

17 ธ.ค.53 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
หัวหน้าฝ่าย

9. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพ (ภายใน) ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน  

17 ธ.ค.53 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
หัวหน้าฝ่าย 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถในด้านที่เกี่ยวข้องและมี

ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประกันคุณภาพ 
10. ปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพฯ ของสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

22 ก.พ.54 คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน

11. ดําเนินการตามระบบกลไกการประกัน
คุณภาพของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ตามที่
ระบุไว้ในคู่มือประกันคุณภาพ (PDCA) และการ
ติดตามผลการพัฒนาปรับปรุงตามที่กําหนดไว้ใน
แผนพัฒนาปรับปรุงระดับฝ่ายและระดับสํานัก 

ดําเนินการอย่างต่อเนือง
และให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนดทั้งในระดับฝ่าย/

สํานัก 
(1 มิ.ย.53-31 พ.ค.54)

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของฝ่าย
คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 

12. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
ฝ่าย ให้คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ผลงาน
ปีการศึกษา 2553 ( 1 มิ.ย.53 – 31 พ.ค.54) 

15-20 พ.ค.54 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของฝ่าย  

13. จัดรวบรวมเอกสารแหล่งข้อมูลตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อรอรับการตรวจประเมิน
จากมหาวิทยาลัยฯ 

25 พ.ค. -
24 มิ.ย.54 

คณะทํางานจัดการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน 

14. การตรวจประเมินประกันคุณภาพระดับฝ่าย
ภายใน  

24 พ.ค.54 คณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

15. ส่งสรุปรายงานผลการประเมินป้อนกลับทุก
ฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง 

1 มิ.ย.54 คณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

16. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ผลงานปี
การศึกษา 2553 ( 1 มิ.ย.53 – 31 พ.ค.54) 

25 พ.ค.-20 มิ.ย.54 คณะทํางานจัดการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน 
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กิจกรรม วัน เดือน ปี ผู้รับผิดชอบ 

17. ส่งคู่มือประกันคุณภาพและรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ในระดับสํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน ให้มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรอรับการตรวจ
ประเมิน 

22 ก.พ.54 คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน 

18. รับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ภายในระดับ
มหาวิทยาลัยฯ (Internal Audit)

27-28 มิ.ย.54
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน ทุกระดับ
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 แผนภูมิที่ 1  การเชื่อมโยงภารกิจและระบบการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

ภารกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4. ให้บริการ
สถานที่ใน

การจัดอบรม 
ประชุม 
สัมมนา 

กิจกรรมอื่น 
ๆ และการ

ดูแลปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

5.1สนับสนุน
การเรียนการ
สอนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี และ
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ทางด้านส่งเสริม
การเกษตร  
นิเทศศาสตร์
เกษตร การ
พัฒนาท้องถิ่น

3. ศึกษา
ค้นคว้า วิจัย 

ด้านการส่งเสริม
เผยแพร่ การ
ฝึกอบรมและ
การพัฒนา
ชนบทที่

เหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ 

2. ผลิต 
พัฒนา และ
บริการส่ือ 
สําหรับการ
ส่งเสริม

เผยแพร่ การ
ฝึกอบรม
และการ
เรียนการ

สอน 

6. อนุรักษ์สืบ
สาน เผยแพร่
เอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรร
มอันดีงาม
ของชาติ 

ภารกิจหลัก 

นโยบาย
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

ภารกิจรอง 

1. ด้านการบริการ
วิชาการ 

2. ด้านการวิจัย 3.สนับสนุนด้าน
การเรียนการสอน

4. ด้านการทํานุบํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม 

ภารกิจ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

2.ด้านการวิจัย 1. ด้านการจัดการ
เรียนการสอน

3. ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม

4. ด้านการทํานุบํารุง  
ศิลปวัฒนธรรม

1.ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม 
โดยนําผลงาน
การศึกษา

ค้นคว้าวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ 
และองค์ความรู้
จากแหล่งอื่น ๆ 
ออกเผยแพร่สู่
สาธารณชนใน
รูปแบบต่างๆ
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1.6 โครงสร้างการบริหารงานของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

 บริหารงานตามโครงสร้าง โดยผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน เป็นผู้บังคับบัญชา มี
หัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบในการบริหารงานและมีข้าราชการสาย ก ข ค พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจํา 
ลูกจ้างชั่วคราว และเจ้าหน้าทีโ่ครงการ รับผดิชอบงานเฉพาะด้านตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

แผนภูมิที่ 2 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- งานสารบรรณ 
   หนว่ยธุรการ 
   หนว่ยยานพาหนะ 
- งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
   หน่วยงานบริหารบุคลากร 
   หนว่ยงานพัฒนาบุคลากร 
   หน่วยสวัสดิการบุคลากรและกองทุน 
- งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 
   หน่วยอาคารสถานที่และซ่อมบํารุง 
   หนว่ยบริการสถานที่และประสานสัมพันธ์ 
   หนว่ยบริการศิลปกรรม 
   หนว่ยบริการภูมิทัศน ์
   หนว่ยบริการคอมพวิเตอร์ 
- งานการเงินและบัญชี 
   หน่วยการเงิน 
   หน่วยบัญช ี
- งานพัสดุ 

- งานส่งเสริมและเผยแพร่
- งานฝึกอบรม 
- งานพัฒนาระบบการ 
   ส่งเสริมและการฝึกอบรม
- งานพัฒนาสถาบันองค์กร

   และชุมชน 

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

- งานวิชาการสื่อ 
- งานผลิตและพัฒนาสื่อ 
- งานบริการสื่อการส่งเสริม 
- งานการพิมพ์ 

- งานการศึกษา
- งานวิจัยและ
พัฒนา 
- งานวิเทศสัมพันธ์

- งานการตลาด
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานบริการ 

สํานักงานเลขานุการ ฝ่ายสื่อสารการตลาด ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการศึกษา 

วิจัยและพัฒนาวิจัยและพัฒนา
ฝ่ายสื่อการส่งเสริม ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่ 

และฝึกอบรมและฝึกอบรม  
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  แผนภูมิที่ 3  แสดงกลไกบริหารงานของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 

หมายเหตุ    1/
พ้นจากตําแหน่งรองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554เพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หัวหน้าฝ่ายสื่อ
การส่งเสริม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม 
เผยแพร่และฝึกอบรม 

หัวหน้าฝ่ายสื่อสาร
การตลาด

หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ
สํานักส่งเสริมฯ กพส. 

หัวหน้าฝ่ายการศึกษา
วิจัยและพัฒนา 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้างาน 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน 

รองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายวิชาการ 1/ 

ผู้อํานวยการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กําแพงแสน 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน 
หัวหน้าหน่วย 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
หัวหน้างาน

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน

รองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ 

คณะกรรมการบริหาร 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 

คณะกรรมการประจํา    
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
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1.7 รายนามผู้บริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน 

 1.7.1 คณะกรรมการประจาํสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ประกอบด้วย 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พุม  ขําเกลี้ยง ที่ปรึกษา 
2.  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ประธานกรรมการ 
3.  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กรรมการ 
4.  รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ กรรมการ 
5.  คณบดีคณะเกษตร กรรมการ 
6.  คณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน กรรมการ 
7.  ดร.โสภณ ภูเก้าล้วน กรรมการ 
8.  รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ 1/ กรรมการ 
9.  รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา อังกสิทธ์ิ กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชรี นฤทุม กรรมการ 
12. หัวหน้าฝ่ายสื่อการส่งเสริม กรรมการ 
13. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม กรรมการ 
14. หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด กรรมการ 
15. หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา กรรมการ 
16. เลขานุการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน                 กรรมการและเลขานุการ 

1.7.2  คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ประกอบด้วย 
1.  นางชัชรี นฤทุม ที่ปรึกษา 
2.  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน  ประธานกรรมการ 
3.  รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม ฝ่ายวิชาการ 1/ กรรมการ 
4.  รองผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 
5.  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม กรรมการ 
6.  หัวหน้าฝ่ายสื่อการส่งเสริม กรรมการ 
7.  หัวหน้าฝ่ายสื่อสารการตลาด กรรมการ 
8.  หัวหน้าฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา กรรมการ 
9.  เลขานุการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน                 กรรมการและเลขานุการ 
 

_____________________ 
หมายเหตุ  

1/
พ้นจากตําแหน่งรองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554เพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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1.7.3 คณะกรรมการประกนัคุณภาพสาํนักส่งเสริมและฝกึอบรม กําแพงแสน ประกอบด้วย 

1.นายชูเกียรติ  รักซ้อน ประธาน 
2.นายเพิ่ม  สุรักษา 1/ กรรมการ 
3.นายภาสกร  วิริยารัมภะ กรรมการ 
4. นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ กรรมการ 
5.นางรัชนี จารุสันต์ กรรมการ 
5. นางพาณี   สวาสด์ิ กรรมการ 
6. นางกนกนาฏ   ฐิตะปุระ กรรมการและเลขานุการ 
7.นางนวลฉวี   พรบัณฑิตย์ปัทมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

นอกจากนี้ ยังมีคณะทํางาน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ดังนี้ 
1.  คณะทํางานจัดการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
2.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักส่งเสรมิฯ กําแพงแสน 
3.  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับฝ่าย 

 

1.8 ผลงานประจาํปีการศึกษา 2553 ท่ีสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ภาคภูมิใจ 

 1. สํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้ดําเนินการวางรากฐานระบบสมรรถนะความสามารถ 
(Competency) 
 2. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งพาชุมชนและเครือข่าย
ร่วมกันก่อต้ังเป็นชมรมและสมาคมต่าง ๆ โดยเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จํานวน 2 ชมรมคือ ชมรมองค์การ
บริหารส่วนตําบลศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชมรมสมาชิกสภาเทศบาลศิษย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจํานวน 2 สมาคม คือสมาคมปาล์มประดับแห่งประเทศ
ไทย  และสมาคมส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทย   
 
 
 
 
 
 
 
_____________________ 
หมายเหตุ  

1/
พ้นจากตําแหน่งรองผู้อํานวยการฯ ฝ่ายวิชาการ ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อไปปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกําแพงแสน 
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1.9 ข้อมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณ  

 ข้อมูลงบประมาณทั้งหมดของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ข้อมูล

งบประมาณ

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

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ
งบประมาณ
แผ่นดิน 

18,103753.94 18,103753.94 0.00 15,018,100.00 16,094,320.00 (1,076,220.00) 16,648,100.00 18,439,478.10 -1,791,378.10

งบประมาณ
เงินรายได ้

168,020,533.91 76,261,637.36 91,758,896.55 222,903,365.35 120,608,087.71102,295,277.64 92,843,427.05 102,632,634.17 -7,808,490.61

รวม 186,124,287.85 94,365,391.30 91,758,896.55 237,921,465.35 136,702,407.71103,371,497.64 109,491,527.05 121,072,112.27 -9,599,868.71

 แผนกลยทุธ์การเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท) 

แหล่งรายรับ ประมาณการรายรับ ประเภทรายจ่าย ประมาณการรายจ่าย

1. เงินรายได้จากการประยุกต์และบริการวิชาการ 2,037,000.00 1. งบบุคลากร 7,521,206.00

2. เงินรายได้สุทธิโครงการพัฒนาวิชาการ 6,636,728.00 2. งบดําเนินงาน 9,598,000.00

3.เงินรายได้จากการขายผลผลิต 339,500.00 3. งบลงทุน 1,435,000.00

4.เงินรายได้จากการการบริหารสินทรัพย์ 12,999,940.00 4. งบอุดหนุน 0.00

5. เงินรายได้จากดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 13,900.00 5. งบอื่นๆ 1,005,800.00

6. เงินรายได้จากการรับบริจาค 1,085,000.00

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 23,112,068.00 รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 19,560,006.00
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  1.9.2 จํานวนบุคลากร 

 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  สํานกัส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
            ข้อมลู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2551 2552 2553

1.  นกัวิจัย 1 1 1 1/

2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 128 126 123
- บุคลากรสาย ก 4 2 2 1/

- บุคลากรสนับสนนุอื่น 122 124 121
บุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงาน 82 86 811/

บุคลากรแรงงาน 40 38 40
3.  รวมบุคลากรทัง้หมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 129 127 121

4.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป 129 127 121

5.  รวมบุคลากรทัง้หมด (รวมลาศึกษาต่อ) 129 127 121
หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด กําหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานดังนี ้(9 - 12 เดือน คิดเป็น 1 คน 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 

9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามานับได้) และข้าราชการศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับ
ปริญญาโท จํานวน 1 คนและปริญญาตรี จํานวน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ศึกษาต่อนอกเวลาราชการระดับ
ปริญญาโท จํานวน 2 คน 

  1/ จํานวนบุคลากรใน common data set รายชื่อดูภาคผนวก ก 
 

 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2551-2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          ข้อมลู ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

ตําแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553
- แรงงาน 40 38 40 - - - 40 38 40

- ลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างโครงการ
ปฏิบัติงานในสํานักงาน 

23 25 11 - - - 23 25 11

- ลูกจ้างประจําปฏิบัติงานในสํานักงาน 4 4 4 - - - 4 4 4

- พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 19 19 23 - - - 19 19 23

- พนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีตําแหน่งทาง
วิชาการ 

10 11 13 - - - 10 11 13

-  ข้าราชการสาย ก 4 2 2 - - - 4 2 2

-  ข้าราชการสาย ข และ ค ไม่มีตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

29 28 28 - - - 29 28 28

บุคลากร ปี 2551- 2552    

-  ชํานาญการ 6 1 1 - - - 1 1 
-  ชํานาญการ 8 11 11 - - - 11 11 
บุคลากร ปี 2553    

-  ชํานาญงาน - - 5 - - - - - 5
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ตําแหน่งทางวิชาการ บุคลากรไม่รวมลา บุคลากรที่ลา บุคลากรทั้งหมดรวมลา

2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553
-  ปฏิบัติการ - - 1 - - - - - 1
-  ชํานาญการ  11 - - -   11
-  ชํานาญการพิเศษ  11 - - -   11

รวมทั้งหมด 129 127 40 - - - 129 127 121

คุณวุฒิการศึกษา    

-  ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 51 50 51 - - - 51 50 51

-  ระดับปริญญาตรี 45 44 77 - - - 45 44 77

-  ระดับปริญญาโท 31 32 25 - - - 31 32 25

-  ระดับปริญญาเอก 2 1 1 - - - 2 1 1

รวมทั้งหมด 129 127 121 - - - 129 127 121

 
  1.9.3 ข้อมูลสถิติที่เก่ียวข้องกับภารกิจหลักของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2553 (ปัจจุบัน) สํานกัส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 

โครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนคน
ที่รับบริการ

จํานวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท) รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ  

1. โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนา ปีงบประมาณ 2553 

นายชูเกียรติ รักซ้อน 489 1,000,000 1,000,000 0 

2.ส่งเสริมและเผยแพร่ผ่าน
นิทรรศการ (ฝ่ายบริการวิชาการ
และชุมชนสัมพันธ์ งานเกษตร
กําแพงแสน ปี 2553) 

นายชูเกียรติ รักซ้อน 2,642 85,000 85,000  

3.ผลิตเอกสารเผยแพร่และวีดิ
ทัศน์เพื่อ 
  ส่งเสริมและเผยแพร่ฝ่านสื่อวีดิ
ทัศน์ทางการเกษตร 

 
 

นายสนธยา มณฑาสุวรรณ
 

5 เรื่อง 357 คน
 

25,000 25,000 0 

  ส่งเสริมและเผยแพร่ผ่าน
เอกสารเผยแพร่ 

นายสนธยา มณฑาสุวรรณ 3 เรื่อ 2,810 คน 0 

รวม  6,298 1,110,000 1,110,000  

โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาปีงบประมาณ 2553 
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 งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี2553 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 ข้อมูลการให้บริการวิชาการแก่สังคม ประจาํปีงบประมาณ 2553 (ปัจจุบัน) สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เรียงตามรายรับจากมากไปน้อย ไม่เกิน 3 รายการ) 
โครงการ ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 
จํานวน
คนที่รับ
บริการ 

จํานวนงบประมาณ มูลค่า 
(บาท)รายรับ รายจ่าย รายรับสุทธิ 

1. โครงการที่ปรึกษาการประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์
เครือข่ายปราชญ์ชาวบา้น ปี 2553 

รศ.ชูเกียรติ 
รักซ้อน 

2,400,000.00 2,208,000.00 192,000.00

2.โครงการประเมนิผลการดาํเนินงาน
ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์

รศ.ชูเกียรติ 
รักซ้อน 

1,500,000.00 1,380,000.00 120,000.00

3.โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตร  
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับกลางรุ่นท่ี 44-49

รศ.ชูเกียรติ รัก
ซ้อน 

65 14,979,000.00 13,481,100.00 1,198,320.00

รวม  65 18,879,000.00 17,069,100.00 1,510,320.00

 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      27 
 

โครงการฝึกอบรมต่างประเทศ 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) สํานักงานความร่วมมือเพื่อการ

พัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) จัดโครงการฝึกอบรม รุ่น 1  รวม 33 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ดังนี้ 

 

 

 

 
 

หลักสูตร Postharvest Technology of Perishable Crops รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2552-31 มีนาคม 2553 จํานวน 18 
คน  และรุ่นที่ 2  วันที่ 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2553 จํานวน 15 คน  

โครงการฝึกอบรมภายในประเทศไทย 

สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ทําความร่วมมือทางวิชาการด้านการฝึกอบรมดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ สํานักงาน
การปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม)    ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยดําเนินการ ดังนี้ 

 

 

 

 

โครงการนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง 
 
 
 
 
 

หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถด้นการบริหารพนักงานระดับ 9 
 

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ 
 
 
 
 
 

หลักสูตรนักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ รุ่นที่ 10-15 
 

 
 
 
 

 

หลักสูตร ผู้ผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ รุ่นที่ 4-7 
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โครงการที่ปรึกษา 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ร่วมมือเป็นที่ปรึกษาให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ์สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมสถาบันเกษตราธิการสํานักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท และกรมการข้าว 
 
 
 
 
 

 

โครงการจัดงานประชุมวิชาการ 
โครงการความร่วมมือกับจังหวัดชัยนาทจัดประชุมวิชาการจากฐานความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 2 และ

จัดสัมมนาวิชาการร่วมกับกระทรวงเกษตรศาสตร์และสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการเยาวชนและยุวชน 

สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน เช่น ค่ายเยาวชนสมองแก้ว ค่ายเยาวชน
ศิลปการถ่ายภาพ เยาวชนข้าวไทยและค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและอบรมการเกษตรแห่งชาต ิ

 

 

 

 

 

ค่ายเยาวชนสมองแก้ว 

 

 

 

 

ค่ายเยาวชนศิลปการถ่ายภาพ 
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 ข้อมูลรายละเอียดการบริการวิชาการทั้งหมด (ข้อมลูเปรียบเทียบ 3 ปี) สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2551 2552 2553

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 83 75 83

จํานวนคนที่ได้รับบริการ 26,851 10,146 31,337

งบประมาณที่ได้รับ (บาท) 159,961,564.16 96,760,530.89 66,771,956.26

มูลค่า (บาท) 100,400

 1.9.4 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก   
  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปี พ.ศ. ชื่อผลงาน
2551 1. จัดอบรมนานาชาติ หลักสูตร Enhancing Women’s Role in Rural Development (EWRRD หลักสูตร 

Sustainable Agricultural Production in the Tropic for Cambodia Laos and Vietnam (SAP) และ
หลักสูตร Training of Trainers on Agricultural Extension Development for Africa 
2. โครงการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจัดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล 
3. โครงการร่วมมือกับบริษัท ซีเกทเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ จัด
ฝึกอบรมค่ายเยาวชนสมองแก้ว 

2552 1. โครงการความร่วมมือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 9  
2. โครงการโรงเรียนการจัดการปฏิรูปท่ีดิน หลักสูตร แผนแม่บทสู่การปฏิบัติโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขต
ปฏิรูปท่ีดิน  
3.โครงการความร่วมมือสถาบันเกษตราธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่ 41-43

2553 1. โครงการ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่44-47 
2. โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (โรงเรียน) และศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
3.โครงการบริการวิชาการด้านภูมิทัศน์ (แสนปาล์มแลนสเคป)
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1.10 ท่ีตั้ง พื้นที่ ลกัษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีพ้ืนที่รวม 59-3-15.6 ไร่  

 1. อาคารบริหาร มีพ้ืนที่รวม 732.38 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีตช้ันเดียว ประกอบด้วย ห้องทํางาน
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีพ้ืนที่ 21.5 ตารางเมตร  ห้องผู้เชี่ยวชาญ มีพ้ืนที่ 17.67 
ตารางเมตร ห้องรับรอง 1 ห้อง ห้องปฏิบัติงานสํานักงานเลขานุการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ประกอบด้วยห้อง
การเงินและพัสดุ 1 ห้อง มีพ้ืนที่ 111.64 ตารางเมตร และห้องธุรการ และรับจอง 1 ห้อง มีพ้ืนที่ 47.78 ตารางเมตร  
ห้องฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 2 ห้อง คือห้องปาล์มไพลิน มีพ้ืนที่ 99.56 ตารางเมตร  และห้องปาล์มบังสูรย์ 
ซึ่งรวมกับฝ่ายสื่อสารการตลาด 1 ห้อง มีพ้ืนที่ 48.51 ตารางเมตร และห้องถ่ายเอกสาร 1 ห้อง มีพ้ืนที่ 35.88 
ตารางเมตร  และมีระบบ Internet แบบไร้สาย 

 2.  อาคารสื่อการศึกษา มีพ้ืนที่รวม 1,777.01 ตารางเมตรเป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ประกอบด้วย  

  ฝ่ายสื่อการส่งเสริม ช้ันที่ 1 ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายสื่อการส่งเสริม ห้องประชุม 1 ห้อง และห้องตัดต่อ
เทปโทรทัศน์ 1 ห้อง รวมพ้ืนที่ 718.50 ตารางเมตร และชั้นที่ 2 ห้องบันทึกเสียง 1 ห้อง ห้องงานภาพนิ่ง 1 ห้อง 
รวมพื้นที่ 444.25 ตารางเมตร รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,162.75 ตารางเมตร   

  ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม ช้ันที่ 2  ห้องปฏิบัติงานของฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม มี
พ้ืนที่ 444.26 ตารางเมตร  

  นอกจากนี้ช้ันที่ 1  มีห้องประชุม ขนาด 80 คน จํานวน 1 ห้อง มีพ้ืนที่  170  ตารางเมตร 

 3.  อาคารโรงพิมพ์  มีพ้ืนที่รวม 462 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีตช้ันเดียว ประกอบด้วยห้อง
ปฏิบัติงาน 5 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง และห้องเก็บกระดาษ 1 ห้อง 

 4.  อาคารซ่อมบํารุง  มีพ้ืนที่รวม 385 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีตช้ันเดียว 

 5.  อาคารฝึกอบรม มีพ้ืนที่รวม 2,924.88 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ห้องประชุมปรับ
อากาศ พร้อมเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ พร้อมจอ 
เครื่องเล่นเทปโทรทัศน์ เครื่องฉาย LCD เครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ห้องประชุมขนาด 220 คน จํานวน 1 
ห้อง ขนาด 120 คน จํานวน 3 ห้อง ขนาด 70 คน จํานวน 2 ห้อง ขนาด 50 คน จํานวน 1 ห้อง ขนาด 15 คน 
จํานวน 1 ห้อง รวมทั้งหมด 8 ห้อง และระบบ Internet แบบไร้สาย บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 

 6.  อาคารโรงอาหาร มี 2 หลัง โรงอาหาร 1 มีพ้ืนที่ 346.56 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีตช้ันเดียว 
รับผู้ใช้บริการจํานวน  198  คน โรงอาหาร 2 มีพ้ืนที่ 438.10 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีตช้ันเดียว รับ
ผู้ใช้บริการจํานวน 198 คน มีห้องจัดเลี้ยง จํานวน 1 ห้อง รับผู้ใช้บริการจํานวน 40 คน โรงเก็บของโรงอาหาร 2 มี
พ้ืนที่ 16 ตารางเมตร อาคารคอนกรีตช้ันเดียว 
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 7.  อาคารหอพัก ประกอบด้วย 

  1) อาคารหอพัก ตึก เอ มีพ้ืนที่ 745.08 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน ห้องปรับอากาศ 
พักได้ 1-3 คน มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น เครื่องรับโทรทัศน์พร้อมระบบเคเบิลทีวี  ตู้เย็น พ้ืนปูพรม พร้อมอ่าง
อาบน้ํา มีเครื่องทําน้ําอุ่น และระบบ Internet แบบไร้สาย มีจํานวน 16 ห้อง สามารถรับผู้เข้าพักได้ 48 คน พร้อม
ทั้งมีห้องจัดเลี้ยง จํานวน 1 ห้อง รับผู้ใช้บริการจํานวน 40 คน 

  2)  อาคารหอพัก ตึก บี มีพ้ืนที่ 1,300.69 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีต 3 ช้ัน  
เป็นห้องปรับอากาศ พักได้ 1-3 คน มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น เครื่องรับโทรทัศน์พร้อมระบบเคเบิลทีวี  ตู้เย็น 
และระบบ Internet แบบไร้สาย  มีจํานวน 26 ห้อง สามารถรับผู้เข้าพักได้  78  คน 

  3)  อาคารหอพัก ตึก ซี มีพ้ืนที่ 1,117.21 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีต 3 ช้ัน  
เป็นห้องปรับอากาศ พักได้ 1-3 คน มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น เครื่องรับโทรทัศน์พร้อมระบบเคเบิลทีวี  ตู้เย็น 
และระบบ Internet แบบไร้สาย  จํานวน 26 ห้อง สามารถรับผู้เข้าพักได้ 78 คน 

  4)  ห้อง Palm restaurant บริเวณข้างอาคารหอพัก ตึก ซี  มีพ้ืนที่ 154  ตารางเมตรสําหรับ
เปิดให้ผู้ประกอบการประมูลเช่าพ้ืนที่สําหรับประกอบการเพื่อดําเนินกิจการจําหน่ายอาหารให้กับผู้ใช้บริการอาคาร
สถานที่  

  5)  อาคารหอพัก ตึก ดี มีพ้ืนที่ 2,395.63 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีต 3 ช้ัน  
เป็นห้องปรับอากาศ พักรวม เตียงสองชั้น มีสิ่งอํานวยความสะดวกทุกห้อง เช่น ตู้เย็น และระบบ Internet แบบไร้
สาย พักได้ห้องละ 6-12 คน รวม 16 ห้อง สามารถรับผู้เข้าพักได้ 192 คน 

 ช้ันที่ 1 ของหอพัก ตึก  ดี  ยังมีพ้ืนที่สําหรับบริการซักรีด 2 ห้องคือ 
 1. ห้องซักรีดของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีพ้ืนที่ 57.76 ตาราเมตร เพื่อซักรีด
ของแสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม  
 2. ห้องซักรีด  ให้ผู้ประกอบการประมูลเช่าพ้ืนที่สําหรับดําเนินกิจการรับซักรีดเสื้อผ้าของ
ผู้ใช้บริการอาคารสถานที่  มีพ้ืนที่ 29 ตารางเมตร 
  6)  อาคารตึกพัก พร สุวรรณวาจกกสิกิจ มีพ้ืนที่ 1,791.95 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีต 3 
ช้ัน เป็นห้องปรับอากาศ พักได้ 1-3 คน มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบเคเบิลทีวี  ตู้เย็น 
ระบบ Internet  จํานวน 50 ห้อง สามารถรับผู้เข้าพักได้ 150 คน ซึ่งอาคารดังกล่าวประกอบไปด้วย  ห้องโถง 
จํานวน 1 ห้อง ห้องกิจกรรมอเนกประสงค์ จํานวน 1 ห้อง ห้องสัมมนา ขนาด 30 คน จํานวน 1 ห้อง ห้องเตรียม
อาหาร จํานวน 1 ห้อง มีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองสําหรับอาคารตึกพักพรฯ ในกรณีกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง 

 8. เรือนเพาะชํา (กล้าไม้) พ้ืนที่รวม 540 ตารางเมตร เดิมเป็นโรงเรือนไม้ระแนงไม้ระแนงและปรับปรุง
เป็นลวดถักเหล็กแทนเพื่อความแข็งแรง เพื่อเป็นสถานที่เพาะชํากล้าไม้ 
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 9.  โรงจอดรถ 

  1) โรงจอดรถ ขนาด 15  x  6 เมตร (อาคารฝึกอบรม) พ้ืนที่ 90 ตารางเมตร พ้ืนคอนกรีต เสา
คอนกรีต หลังคากระเบื้อง จํานวน 1 หลัง 
  2) โรงจอดรถ ขนาด 30  x  6 เมตร (อาคารฝึกอบรม, อาคารหอพัก) พ้ืนที่ 180 ตารางเมตร หลังพื้น
คอนกรีต เสาคอนกรีต หลังคากระเบื้อง จํานวน 2 หลัง 
  3) โรงจอดรถอาคารฝึกอบรม (ติดรั้ว) ขนาด  35 x 6  เมตร และ ขนาด 15 x  6  เมตร พ้ืนที่ 300 
ตารางเมตร พ้ืนหินคลุก เสาเหล็ก หลังคากระเบื้องลอนคู่ จํานวน 2 หลัง   
  4) โรงจอดรถอาคารหอพัก (ติดรั้ว) ขนาด 30 x  6 เมตร พ้ืนที่ 180 ตารางเมตร พ้ืนหินคลุก เสา
เหล็ก หลังคากระเบื้องลอนคู่ จํานวน 1 หลัง 

 10. ลาดจอดรถ Tuff stone ขนาด  19 x 140 เมตร พ้ืนที่ 2,660 ตารางเมตร 

 11. สนามกีฬา 

  1) สนามแบดมินตัน ขนาด 14 x 18 เมตร พ้ืนที่ 252 ตารางเมตร พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 1 
สนาม 
  2) สนามบาสเก็ตบอล  ขนาด 21 x 31 เมตร  และสนามตะกร้อ ขนาด 14 x 21 เมตร รวมพื้นที่ 
945 ตาราเมตร  

 12. โรงเรือน ขนาด 2 x 2.5 x 2 เมตร พ้ืนที่ 5 ตารางเมตร เป็นอาคารคอนกรีตช้ันเดียว สําหรับติดต้ัง
เครื่องสูบน้ําในระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่สนาม 

 13. บ้านต้นปาล์ม  มีพ้ืนที่ 160 ตารางเมตร จํานวน 2 ห้อง 
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บทที่ 2   
การรายงานผลการดําเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานในรอบปตีามภารกิจ 

 .สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มผีลการดําเนินงานดังนี้  
ภารกิจหลัก 1 ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยนําผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออก

เผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การส่งเสริมเผยแพร่และการตลาด 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยนําผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออก

เผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การส่งเสริมเผยแพร่และการตลาด 

ตารางที่ 2.1 ผลการดําเนินงานทางการบริการวิชาการ ตามภารกิจหลักและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
(1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

โครงการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย แผน

กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการวิชาการที่หลากหลายผ่านกระบวนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทาง
วิชาชีพ  การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.1 ส่งเสริมและเผยแพร่   
 1) ส่งเสริมและเผยแพร่ผ่านสื่อวีดิ

ทัศน์ทางการเกษตร
จํานวนเรื่อง
จํานวนคน

เรื่อง
คน

5
350

5
357

100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 2)  ส่งเสริมและเผยแพร่ผ่านเอกสาร
เผยแพร่  

จํานวนเรื่อง
จํานวนคน

เรื่อง
คน

3
1,000

3
2,810

100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 3) ส่งเสริมและเผยแพร่ผ่าน
นิทรรศการ (ฝ่ายบริการวิชาการและ
ชุมชนสัมพันธ์งานเกษตรกําแพงแสน) 

จํานวนคน คน 1,600 1,800 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

 4) ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแขง็
ในการผลิตเห็ดเศรษฐกิจให้แก่ชมรม  
ผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (เดิม 50 คน) 

จํานวนคน คน 26 26 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

3.2 ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเกษตร   
 1) หลักสูตร เทคนิคการบริหาร

จัดการสวนกล้วยไม้
จํานวนคน คน 30 31 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่

และฝึกอบรม
 2) หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการ

ผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่น 
จํานวนคน คน 35 51 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่

และฝึกอบรม
 3) หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการ

ผลิตเห็ดฟางในโรงเรือน 
จํานวนคน คน 35 50 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่

และฝึกอบรม
 4) หลักสูตร การผลิตเชื้อเห็ดใน

ถุงพลาสติก 
จํานวนคน คน 35 54 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่

และฝึกอบรม
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โครงการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย แผน

 5) หลักสูตร เทคนิคการผลิตอาหาร
ข้นสําหรับโคเนื้อ โคนม 

จํานวนคน คน 30 37 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 6) หลักสูตร เทคนิคการถ่ายทอดของ
วิทยากร (เดิม หลักสูตร เทคนิคการ
เพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ดอกไม้
ประดับ จํานวน 30 คน ) 

จํานวนคน คน 25 25 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

 7) หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
เนื้อสุกร  

จํานวนคน คน 30 30 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 8)  หลักสูตร การส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรให้เก่ง (เดิม หลักสูตร การ
ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้เพื่อผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุปลูก จํานวน 30 
คน) 

จํานวนคน คน 35 49 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

 9) หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
จากข้าว 

จํานวนคน คน 30 35 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 10) หลักสูตร เทคนิคการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวปลูก 

จํานวนคน คน 30 36 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 11) หลักสูตร การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ รุ่นที่ 1 

จํานวนคน คน 20 22 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

 12) หลักสูตร การแปรรูปเห็ด
เศรษฐกิจ   

จํานวนคน คน 30 38 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 13) หลักสูตร การบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมในการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ รุ่นที่ 2 

จํานวนคน คน 30 31 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

 14) โครงการจัดทําข่าวการเรียนรู้ทํา
กินสร้างอาชีพ   

จํานวนฉบับ ฉบับ 19,800 19,800 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 15) โครงการผลติเอกสารเผยแพร่ 
รวม 2 เรื่อง ดังนี้ 

จํานวนเล่ม เล่ม 5,000 5,000 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

  -รวมสูตรอาหารโคเนื้อ 3,000   
  -การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่น 2,000   

3.3 โรงเรียนบุตรเกษตรกร จํานวนคน คน 200 200 100% 
*3.4 ฝึกอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชน   

 1) หลักสูตรระยะสั้น งานเกษตร 
กําแพงแสน ประจําปี 2552  

จํานวนวิชา
จํานวนคน

วิชา
คน

16
320

17
842

100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 2) หลักสูตร นักเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
มืออาชีพ รุ่นที่ 1-11 
 (เดิมรุ่นที่ 1-6 จํานวน 30 คน) 

จํานวนคน คน 90 100 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

 3) หลักสูตร ผู้ผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ
มืออาชีพ รุ่นที่ 1-5 
(เดิมรุ่นที่ 1-6 จาํนวน 30 คน) 

จํานวนคน คน 30 50 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 
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โครงการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย แผน

 4) หลักสูตร การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
รุ่นที่ 4  

จํานวนคน คน 10 10 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

*3.5 ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน   
 1) ค่ายข้าวอนุชนชาวนาไทยภาค

กลาง 
จํานวนคน คน 30 34 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่

และฝึกอบรม
 2) สัมมนาพี่เลี้ยงค่ายเยาวชนสมอง

แก้ว  รุ่นที่ 23 
จํานวนคน คน 44 44 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่

และฝึกอบรม
 3) ค่ายเยาวชนสมองแก้ว  รุ่นที่ 23 จํานวนคน คน 220 230 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่

และฝึกอบรม
 4) ค่ายเยาวชนศิลปการถ่ายภาพรุ่นที่ 

7 
จํานวนคน คน 24 24 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่

และฝึกอบรม
*3.6 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐ  

 1) บริการประเมินและสํารวจความ
พึงพอใจ ผู้รับบริการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

จํานวนองค์กร องค์กร 15 10 66.67% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
วางแผนกําหนดกลยุทธ์สร้าง
มูลค่าเพิ่มธุรกิจสหกรณ์ 

จํานวนคน คน 120 120 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

 3) หลักสูตร เทคนิคการเขียนข่าว จํานวนคน คน 40 40 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 4) หลักสูตร การปฏิบัติราชการ
ท้องถิ่นยุคใหม่  

จํานวนคน คน 32 32 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 5) หลักสูตร นักบริหารการพัฒนา 
การเกษตรและสหกรณ์ระดับกลางรุ่น
ท่ี 44- 47 

จํานวนคน คน 425 425 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

 6) การพัฒนาขีดความสามารถด้าน
การบริหารพนักงานระดับ 8 รุ่นท่ี 1-7

จํานวนรุ่น/
คน

รุ่น/
คน

7/
585

7/
272

 
46.50% 

ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 7) หลักสูตร การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริหาร
พนักงานระดับ 9 รุ่นที่ 32 – 36 

จํานวนรุ่น/
คน 

รุ่น/
คน 

5/
315 

5/
194 

 
61.59% 

ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม 

3.7 ฝึกอบรมนานาชาติ   
 1) หลักสูตร Post-harvest techno-

logy of perishable crops รุ่นที่ 1-2 
จํานวนรุ่น/

คน
รุ่น/
คน

2/
38

2/
33

 
86.85% 

ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

3.8 การประชุมวิชาการ "จากฐานความรู้ 
สู่การพัฒนา จังหวัดชัยนาท" ครั้งที่ 2 

จํานวนเล่ม
จํานวนคน

เล่ม
คน

1
300

1
377

100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม

 ข่าวสาร เรียนรู้ทํากิน สร้างอาชีพ 1/ ฉบับ 1 100% ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่
และฝึกอบรม  
ฝ่ายสื่อสารการตลาด

หมายเหตุ 1/บรรจุในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเดือนกันยายน 2553 * โครงการพัฒนาวิชาการ 
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ภารกิจหลัก 2. ผลิต พัฒนา และบริการสื่อ สําหรับการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรม และการเรียน
การสอน   

วัตถุประสงค์  เพื่อผลิต พัฒนา และบริการสื่อ สําหรับการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรม และการเรียนการ
สอน 

ตารางที่ 2.2  ผลการดําเนินงานการผลิต พัฒนา และบริการสื่อสําหรับการส่งเสริมเผยแพร่ การฝึกอบรมและการเรียน
การสอน ตามภารกิจหลักและแผนงาน ปีงบประมาณ 2553  (1 ตุลาคม 2552  – 30 กันยายน 2553) 

โครงการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย แผน

กลยุทธ์ท่ี 3 การพัฒนาขีพความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  

2.1 ผลิตสื่อการส่งเสริม จํานวน
โครงการ 

โครงการ 4 4 100% ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

 - ผลิตวีดิทัศน์ จํานวนเรื่อง เรื่อง 7 7 100% ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

 - ผลิตเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ จํานวนเรื่อง เรื่อง 7 7 100% ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

 - ผลิตเอกสารเผยแพร่ จํานวนเรื่อง เรื่อง 2 2 100% ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

 - ผลิตรายการวิทยุ จํานวน
รายการ 

รายการ 4 4 100% ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

2.2 บริการวิชาการด้านสื่อการ
ส่งเสริม 

จํานวน
โครงการ 

โครงการ 4 4 100% ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

  จํานวนเรื่อง/
เล่ม 

เรื่อง/เล่ม 40
8,000 

50
40,504 

 
506.30% 

ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

  จํานวนแบบ/
แผ่น 

แบบ/แผ่น 50
80,000 

84
139,975 

 
174.96% 

ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 
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ภารกิจหลัก ศึกษาค้นคว้า วิจัย ระบบการส่งเสริม มีการฝึกอบรมและการพัฒนาชนบทที่เหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาค้นคว้า วิจัย ระบบการส่งเสริม มีการฝึกอบรมและการพัฒนาชนบทท่ี
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ตารางที่ 2.3  ผลการดําเนินงานด้านศึกษาค้นคว้า วิจัย ระบบการส่งเสริมและการพัฒนาชนบทที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพตามภารกิจหลักและแผนงาน ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 

โครงการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย แผน

กลยุทธ์ท่ี 2 ผลิตงานวิจัยท่ีสร้างองค์ความรู้ใหม่    

5.2 การพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนบุตรเกษตรกร 
  - รูปแบบการพัฒนาโรงเรียน
บุตรเกษตรกร 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 1 100% ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.4* การประเมินผลโครงการพัฒนา
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 

จํานวนเรื่อง
จํานวนศูนย์
เครือข่าย 

เรื่อง
ศูนย์

เครือข่าย 

1
75 

1
75 

100% ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.5* การศึกษาและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการฐานข้อมูลของศุนย์
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 1/ 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.6* การศึกษารูปแบบการบริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษากับ
สังคมในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง:
กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐและ
มหาวิทยาลัยในกํากับจของรัฐ 1/ 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.7* การประเมินผลกรดําเนินงานของ
สํานักงานกองทนุสงเคราะห์การ
ทําสวนยาง 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 1 100% ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.8* ความร่วมมือทางวิชาการกับกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการ
พัฒนากระบวนการสร้างมูลค่า 
เพิ่มธุรกิจสหกรณ์ภาคการเกษตร
ผ่านกลไกการบญัชีบนพื้นฐาน
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน 2/ 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.9* การประเมินผลโครงการห้วย
องคตอันเรื่องมาจากพระราช 
ดําริด้านสังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี 3/ 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

หมายเหตุ  1/ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ธันวาคม.2553   2/ขยายเวลาถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553   
3/ขยายเวลาถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554   * โครงการพัฒนาวิชาการ 
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โครงการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย แผน

5.10 
* 

การบริการวิชาการระยะสั้นกับ
หน่วยงานภายนอก 

จํานวนหน่วยงาน หน่วยงาน 3 3 100% ฝ่ ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.12 การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่
ความย่ังยืน 
1) การจัดทําแผนพัฒนาการเกษตร
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมใน ต.วังด้ง 
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ข้าวของชาวนาชัน้นําใน จ.พิษณุโลก 
3) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความยั่งยืนในการ
ประกอบอาชีพการทําสวนยางพารา
ของเกษตรกร 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 3 300% ฝ่ ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.13 วิจัยสถาบัน เรื่อง การศึกษาความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 3 300% ฝ่ ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.14 วิจัยสถาบัน เรื่องการศึกษาความพึง
พอใจต่อการให้บริการของสํานักงาน
เลขานุการ 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 1 100% สํานักงาน
เลขานุการ 

5.15 การติดตามและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการของสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 1 100% ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.18 การประเมินผลการดําเนินงานของกรม
ตรวจบัญชีพสหกรณ์ 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 1 100% ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.19 การประเมินผลการดําเนินงานดครง
การพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน  1/ 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

0 ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.20 การจัดทํายุทธศาสตร์กองทุน
สงเคราะห์เกษตรกรปี 2554-2557 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 1 100% ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.21 การขยายช่องทางการตลาดสินค้า
อาหารปลอดภัย กิจกรรม “พัฒนา
นักการตลาดสินค้ากลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน ชัยนาท สิงห์บุรี 
อ่างทอง ลพบุรี” 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 1 100% ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.22 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดต้ัง
โรงงานแปรรูปนมยูเอสทีในเขต
ภาคเหนือตอนบน 1/

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

5.23 การออกแบบวางผังการพัฒนาทาง
กายภาพของพื้นที่องค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร 1/ 

จํานวนเรื่อง เรื่อง 1 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

 ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

หมายเหต  1/ขยายเวลาถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553   3/  ขยายเวลาเป็นวันท่ี 31 ธันวาคม 2553  * โครงการพัฒนาวิชาการ 
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ภารกิจหลัก 4. ให้บริการสถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการสถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ 

ตารางที่ 2.4 ผลการดําเนินงานการให้บริการสถานที่ในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา และการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์
ตามภารกิจหลักและแผนงาน ปีงบประมาณ 2553 ( 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) 

โครงการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย แผน

กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบการบริหารที่มีธรรมาภิบาล (มาตรการ 1.4)  

1.2 บริหารจัดการทรัพย์สิน ด้าน
อาคารสถานที่สํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน 

จํานวนคน คน 20,000 48,583 242.92% สํานักงาน
เลขานุการ 

กลยุทธ์ 4 ปรับปรุงระบบและกลไกลสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ (มาตรการ 4.1, 4.2)   

1.3* บริการวิชาการด้านภูมิทัศน์ จํานวน
โครงการ 

โครงการ 7 7 100% สํานักงาน
เลขานุการ 

หมายเหต  * โครงการพัฒนาวิชาการ 

ภารกิจรอง 5.สนับสนุนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านส่งเสริม
การเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
 วัตถุประสงค์ เพื่อสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านส่งเสริมการเกษตร 
นิเทศศาสตร์เกษตร การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

ตารางที่ 2.5 ผลการดําเนินงานด้านการสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ตามภารกิจรองและ
แผนงาน ปีงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553)     

โครงการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย แผน

กลยุทธ์ท่ี 1 บริหารงานวิชาการในเชิงรุกอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   

3.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน จํานวน
รายวิชา/ 

จํานวนนิสิต

รายวิชา 2 2 100% ฝ่ายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา  1)รายวิชาการ 001514 การ

พัฒนาการเกษตรแบบมีส่วนร่วม
ในงานส่งเสริม 

คน 20 20  

 2)รายวิชา 001513 การพัฒนา
ทรัพากรมนุษย์ทางการเกษตร 

คน 20 20   
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ภารกิจรอง 6. อนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 
วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

ตารางที่ 2.6  ผลการดําเนินงานอนุรักษ์สืบสาน เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  
ตามภารกิจหลักและแผนงาน ปีงบประมาณ 2553 ( 1 ตุลาคม 2552-30 กันยายน 2553) 

โครงการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการ
ดําเนินงาน 

บรรลุ
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
หน่วย แผน

กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

1.5 ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวนกิจกรรม กิจกรรม 12 12 100% สํานักงาน
เลขานุการ 
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน ประจําปี
การศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) นั้น สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้
สําหรับหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนหรือให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สนองตอบต่อภารกิจหลักทั้งหลายของ
มหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 
คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายและพัฒนาการไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่บรรลุ และมีพัฒนาการหรือไม่มีพัฒนาการเท่านั้น 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.39 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  
รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 
ตารางที่ 2.7  ข้อมูลสถิติการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบ 

 
องคประกอบ 

2550 2551 2552 2553  
ผลการประเมินเกณฑ (3 คะแนน) ผลการประเมินเกณฑ (5 คะแนน) 

คณะกรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

คณะกรรม
การ 

ผลการ
ประเมิน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผน
ดําเนินการ 

2.17 2.00 3.00 5.00 4.00 ดี 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 2.63 2.80 3.00 4.71 4.71 ดีมาก 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจดัการ 2.18 1.91 3.00 5.00 4.20 ดี 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 3.00 5.00 4.50 ดี 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 3.00 3.00 2.50 4.00 4.00 ดี 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบดาํเนนิงาน 3.00 2.00 3.00 5.00 5.00 ดีมาก 

รวมทุกองคประกอบ 2.43 2.27 2.95 4.86 4.39  

ความหมาย ดี ดี ดีมาก  ดี  

จํานวนตัวบงชีบ้ังคับ   21  13  13  

รับการตรวจประเมินคุณภาพ 14-16  
มิ.ย.51 

13-14  
ก.ค.52 

5-6  
ก.ค.53 

27-28 มิ.ย.2553  

ตัวบงชี้เลอืก   2.80 3.75 3.75  

จํานวนตัวบงชี้เลอืก   2  4  4   
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สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 
องค์ประกอบคุณภาพ และมผีลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดย
มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  รายละเอียดสรุปได้ดังตาราง 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

-  5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก -  5.00 5.00 4.57 4.56 4.72 4.71 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00 5.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.20 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

-  5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ  

-  4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

-  5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 4.89 4.89 4.72 4.71 4.86 4.39 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนในรอบปีการศึกษา 2553 
สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี ้
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย... ผลประเมินได้คุณภาพระดับ... ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก   ผลประเมินได้
คุณภาพระดับ... ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  
รายละเอียด รายละเอียดดังตารางที่ 2.9 

ตารางที่. 2.9  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย ผลการประเมิน 

(คะแนนเตม็ 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมกา
ร 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

  ตัวหาร ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 0 5.00 4.00 0 0

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ N/A 8 7 N/A 5.00 4.00 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี ส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจํา หน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของ
กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

 2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหนว่ยงานภายใน
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมภารกิจหลักของหน่วยงาน
 4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      44 
 

 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

 8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏบัิติการประจําปี 

ผลการดําเนนิงาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมี ส่วนร่วมของ

บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจํา หน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของ กลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) การกําหนดวิสัยทัศน์ ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
เป็นการกําหนดร่วมกันทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ ซึ่งได้จากการสัมมนาบุคลากรประจําปี 2552 เรื่อง คิดกว้าง มอง
ไกล สู่วิสัยทัศน์สํานักส่งเสริมฯ แพงแสน เมื่อวันที่ 25-28 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเมธาวลัย อําเภอชะอํา จังหวัด
เพชบุรี โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อหาจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม ดัง
ปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-1-1 และมีการทบทวนเพื่อแจ้งให้บุคลากรรับทราบตามกลไกการ
บริหารงานของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-1-2 รวมทั้งมี
กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธ์ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน เพื่อกําหนดตัวบ่งชี้ของวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ 
และผู้รับผิดชอบ จากประชุมของคณะทํางานจัดทําแผนการปฏิบัติราชการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-1-3, 1.1-1-4 และแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 เพื่อเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน พิจารณา ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตาม
ตัวบ่งชี้ 1.1-1-5   

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
มีการกระจายแผนกลยุทธ์ เป้าหมายและตัวบ่งชี้ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน สู่การปฏิบัติตามกลไกการ
บริหารงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักเสริมฯ กําแพงแสน และมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายดําเนินการ
ถ่ายทอดและรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และที่ประชุมฝ่ายเป็นประจํา ดังปรากฏ
ในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-2-1, 1.1-2-2 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครอบคลุมภารกิจหลักของ
หน่วยงาน สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ดําเนินการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์สู่
แผนการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ตามกระบวนการของ Balance scorecard ทั้งนี้เป็นแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2555 ของสํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสน และแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ.2552-2561 ดัง
ปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-3-1, 1.1-3-3 

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้
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กําหนดตัวบ่งชี้ (KPI) และเป้าหมาย (Target) ของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี โดยการพิจารณาในการประชุมของคณะทํางานจัดทําแผนการปฏิบัติราชการของสํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-4-1 สอดคล้องตัวบ่งชี้ในกลยุทธ์สํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสน 

5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน สํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน ได้จัดทําแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถ
ดําเนินกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมายของทุกภารกิจของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิง
ตามตัวบ่งชี้ 1.1-5-1 

6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานเพื่อพิจารณา สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้กําหนด
กลไกการบริหารงาน โดยมอบนโยบายให้ทุกฝ่ายรายงานและติดตามผลการดําเนินงานทุกไตรมาส ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-6-1 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงาน
ผลต่อผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้กําหนดแบบฟอร์ม
และให้ทุกฝ่ายติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจและเป้าหมายที่กําหนดในแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ทุกรายไตรมาส เพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบผลการดําเนินงานและประเมินผลตามตัว
บ่งชี้ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-7-1 

8.มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
ไปทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้นําข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประจําให้ช่ือหน่วยงานจาก “สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน” เป็น ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรม
การเกษตรแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นชื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและเป็นชื่อที่ใช้ประสานงานกับ
หน่วยงานความร่วมมือระหว่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-8-1 และ
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้บรรจุไว้ในวาระการประชุมเพื่อติดตามและรายงานผลความคืบหน้า ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 1.1-8-2 
เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรอื 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
8 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

1.1 7 ข้อ 8 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ

   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการฯ 
ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน

เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

1.1 7 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 4 .คะแนน 7 ข้อ บรรลุ

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ  8  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.1-1-3 คิดกว้างมองไกล สู่วิสัยทัศน์สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน (หน้าที่ 24 และหน้าที่
25-37)( + Strategy ส่วนที่ปรับปรุงเสนอกองแผนงาน+ตัวบ่งชีกลยุทธ์) 

1.1-1-2 รายงานการประชุมสัมมาทฐิิ

1.1-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ ราชการของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน

1.1-1-4, 1.1-3-1 แผนยุทธศาสตร์การบริหารสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม  กําแพงแสน พ.ศ. 2553-2555(

1.1-2-2 รายงานการประชุมทุกฝ่าย

1.1-2-1, 1.1-3-3, 
1.1-7-1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
(วาระ การติดตามรายไตรมาสและวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน 

1.1-3-2 เอกสารโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

1.1-3-3 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ.2552-2561

1.1.4-1 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ ราชการของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน

1.1-5-1 แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554) 
สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ข้อ 6 แผนการดําเนินงานขอ 

1.1-6-1 แผน-ผล ตัวบ่งชี้ วิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
ปีงบประมาณ 2553-2554 

1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนครั้งที่
1/2553 วาระที่ 2เรื่องพิจารณา ข้อ 2.1 

1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ครั้งที่
6/2553เวาระที่3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.15 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกจิหลัก 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า สํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ  
ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.71 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี  รายละเอียด 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งชี ้ หน่วย ผลการดําเนินงาน 

(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 
เป้าหมาย ผลการประเมิน  

(คะแนนเต็ม 5)  
ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

  ตัวหาร  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 3.00 4.710 4.71 0 0

2.1 ร้อยละของกิจกรรม/
โครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา 
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติต่อ
จํานวนบคุลากร 

ร้อยละ 51 49.519 
% 

84 100
% 

84 100 60% 90% 3 5 5     

103 84 84

2.2 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 18,311.8 4.04 33,472.14 4.13 33,472.14 4.13 4.00 4.00 4.06 4.13 4.13      

4,353 8,105 8,105

2.3 ระดับความสําเร็จของ
การให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 5 5 5 5 5      
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวชิาการ และวิชาชพีที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
เสริมสรา้งความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาตต่ิอจํานวนบุคลากร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ร้อยละ 60  

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน  มีจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการทาง
วิชาการ 84 โครงการ มีบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด จํานวน 84 คน จากบทท่ี 1 (1.9.2  ข้อมูลบุคลากร
ทั้งหมด นักวิจัยจํานวน 1 คน บุคลากรสาย ก จํานวน 2 คน และบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงาน จํานวน 81 คน) 
 ร้อยละของกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ และวิชาชีพที่ฯ ต่อจํานวนบุคลากร 

        =   10084
84 × =  100 % 

 คะแนนที่ได้      =  530
100×   =   16.666  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าร้อยละของกิจกรรม/โครงการทางวิชาการ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลประเมินของคณะกรรมการฯ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

2.1 69 ร้อยละ 
90.79 

84 ร้อยละ
100 

3 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 60 บรรลุ

76 84 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
2.1-1 แบบเก็บข้อมูลภารกิจหลกั 1 รายงานการประเมินตนเองสํานักส่งเสริมฯ กาํแพงแสน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 3.51 

ผลการดําเนนิงาน 

 ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีจํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ
ทั้งหมด 75 โครงการ มีผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 8,105 คน มีผลรวม
ของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจคูณจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโครงการ/กิจกรรม จํานวน 4.13 คะแนน  
 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการมีดังนี้   

 

รายละเอียด ความพึง

พอใจ 

จํานวนผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 

รวม 
ฝ่าย

รับผิดชอบ 

1. โครงการบริการในแบบเก็บภารกิจหลัก 1 โครงการบริการทางวิชาการแก่
สังคม จํานวน 64 โครงการ 

273.67 7,512 31,056.90 ฝ่ายสง่เสรมิฯ 
สํานักงาน
เลขานุการ

2. การประเมินความพึงพอใจในการให้บริการต่าง ๆ จากบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน เพื่อสนับสนุนการดําเนินตามภารกิจ
ดังนี้ 

 

 2.1 ประเมินความพึงพอใจแสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม 4.18 420 1,755.60 สํานักงาน
เลขานุการ

 2.2 ประเมินความพึงพอใจผู้มารับเช็ค 4.26 6 25.56 สํานักงาน
เลขานุการ

 2.3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานสาํเนาวีดิทัศน ์ 3.60 60 216 ฝ่ายสื่อการส่งเสรมิ
 2.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานพิมพ์ 3.57 30 107.1 ฝ่ายสื่อการส่งเสรมิ
 2.5 ส่งเสริมการตลาดสํานกัส่งเสริมฯ กาํแพงแสน  (ประเมินความพงึใจจากผู้มาติดต่อ

ขอใช้บริการ) 
4.18 55 229.9 ฝ่ายสื่อสาร

การตลาด
 2.6 โครงการการประเมินผลการดาํเนินงานของสาํนักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง 

2553 
4.21 4 16.84 ฝ่ายการศึกษา วจิยั

และพัฒนา
 2.7 โครงการการประเมินผลการดาํเนินงานของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 4.14 3 12.42 ฝ่ายการศึกษาฯ 
2.8 โครงการการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญช์าวบ้าน

ปีงบประมาณ 2552  และ ปีงบประมาณ 2553 
2.89 4 11.56 ฝ่ายการศึกษาฯ 

2.9 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในสถานศึกษา (โรงเรียน) และศูนย์เครือข่าย
ปราชญ์ชาวบ้าน 

3.14 3 9.42 ฝ่ายการศึกษาฯ 

2.10 โครงการการศกึษารปูแบบการบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษากบัสังคมใน
พื้นท่ีภาคกลางตอนลา่ง : กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

3.64 4 14.56 ฝ่ายการศึกษาฯ 

2.11 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกบักรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการพัฒนา
กระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มธรุกิจสหกรณภ์าคการเกษตรผ่านกลไกการบญัชีบนพื้นฐาน
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงนิ 

4.07 4 16.28 ฝ่ายการศึกษาฯ 

รวม 8,105 33,472.14 
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       = 
105,8

14.472,33      

 คะแนนที่ได้ =   4.13 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉลีย่ ความพึงพอใจของผู้รับบรกิารได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

2.2 16,394.1 ค่าเฉลี่ย
4.084... 

33,472.14 ค่าเฉลี่ย
4.13. 

3 คะแนน 4.13 คะแนน ค่าเฉลี่ย 
3.51 

บรรลุ

4,014 8,105 

   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.2-1 แบบเก็บข้อมูลภารกิจหลัก 1 รายงานการประเมินตนเองสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาํเร็จของการใหบ้ริการทีส่อดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 

 2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

 3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด 

 4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 

 5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีการสํารวจความ

ต้องการของผู้รับบริการจากหน่วยงานราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เช่น 

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เกษตรกร และ

ประชาชนผู้สนใจทั่วไป สิ่งที่สามารถวัดความพึงพอใจได้อย่างหนึ่งคือการที่ผู้รับบริการให้ความไว้วางใจด้านการ

บริการวิชาการอย่างต่อเนื่องจากการต่อสัญญาจ้างของโครงการต่าง ๆ รวมทั้งความต้องการฝึกอบรมจากแบบ

ประเมินผลโครงการหรือแบบสอบถาม นํามาเป็นข้อมูลเบื้องต้น ในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ ตรงตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ เช่น ความต้องการฝึกอบรม ความต้องการในการศึกษาตาม

อัธยาศัยในชุดวิชาด้านการเกษตร และความต้องการสื่อในการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านสื่อทางการเกษตร เอกสาร

เผยแพร่และสิ่งพิมพ์ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.3-1-1- 2.3-1-8 

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ จากข้อ 1 สํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน ได้กําหนดให้ทุกฝ่ายที่ได้รับการประสานงานความร่วมมือ หรือสํารวจความต้องการจากผู้ใช้บริการนําไป
วางแผนบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.3-2-1  -2.3-2-
2  

3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้กําหนดแผนการ

ปฏิบัติงานประจําปี กําหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน เพื่อสามารถดําเนินการตามแผนการให้บริการทางวิชาการที่

กําหนดได้ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้2.3-3-1 - 2.3-3-7 

4.มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ 

กําแพงแสน ได้กําหนดแบบฟอร์มให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการรายงานผลและวิเคราะห์การดําเนินงานในที่

ประชุมระดับฝ่าย และหัวหน้าฝ่ายนําเสนอผลการวิเคราะห์ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ 
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กําแพงแสนเป็นประจําและ/ทุกไตรมาส ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.3-4-1 และในโครงการบริการ

วิชาการ ซึ่งผู้รับบริการมีข้อกําหนด (TOR) ให้ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานโครงการตามข้อเสนอในการจัด

ฝึกอบรม ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.3-4-2 – 2.3-4-5 

1) ข้อมูลเชิงปริมาณกําหนดเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจะสูงหรือต่ําได้ไม่เกิน 10% ของเป้าหมาย

ที่ต้ังไว้ในแต่ละกิจกรรมถือว่าบรรลุเป้าหมาย โดยหัวหน้าฝ่ายรายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนอย่างต่อเนื่อง  

2) โครงการฝึกอบรมวิเคราะห์จํานวนผู้สมัครเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายประเมินหาจุดคุ้มทุนเพื่อจัด

ฝกึอบรมหรืองดจัดการฝึกอบรม เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองหรือภัยธรรมชาติ 

5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนนิการใหบ้ริการในรอบปีต่อไป  จากขอ้ 4 
จากวิเคราะห์ประเมินผลจากข้อ 4  คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสรมิฯ กําแพงแสน ได้ทุกฝ่ายดําเนินการหลักฐาน
อ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.3-5-1 – 2.3-5-8 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

2.3 5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

2.3-1-1 รายงานการดําเนินงาน หลักสูตร พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8 และ 9
( ข้อเสนอแนะ) 

2.3-1-2, 2.3-3-5 1.หนังสือเลขที ่ศธ.0513.21101/4586 ลงวันที่ 30 มถิุนายน 2553 เรื่องขออนุมัติโครงการการ
พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงาน ระดับ 8 
2.หนังสือเลขที ่ศธ.0513.21101/5077 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เรือ่งขออนุมัติจัดทํา
โครงการการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงาน ระดับ 9 

2.3-1-3 1.หนังสือแจ้งหน่วยงานภายนอกแจ้งให้เสนอราคา(โครงการพัฒนาวิชาการ) 
2.หนังสือแจ้งให้ย่ืนข้อเสนอทางด้านเทคนิคและด้านราคาการจ้างพร้อมทั้งขอบเขตการศึกษา 

2.3-1-4 หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

ดําเนินงานศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

2.3-1-5, 2.3-5-2 รายงานผลการสํารวจความต้องการสื่อการส่งเสริมของผู้ใช้บริการสํานักส่งเสริมและฝกึอบรม 
กําแพงแสน 

2.3-1-6 ข่าวสาร เรียนรู้ ทํากิน สร้างอาชีพ

2.3-1-7 จดหมายขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานภายนอก

2.3-2-1 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553

2.3-2-2 แผนการให้บรกิารที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน  

2.3-3-1, 2.3-4-2 ข้อกําหนดสัญญาจ้างโครงการบริการวิชาการด้านภูมิทัศน์

2.3-3-2 ข้อตกลง (TOR) 

2.3-3-3, 2.3-4-3 รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อกําหนดสัญญาจ้างโครงการบริการ 

2.3-3-4 ข้อเสนอโครงการ (Proposal)

2.3-3-6, 2.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนวาระที่ 5 เรื่อง
เสนอที่ประชุม 

2.3-3-7 แบบสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

2.3-4-4 การประเมินผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้รับบริการ
โครงการพัฒนาวิชาการของงานบริการทางวิชาการ สํานักส่งเสริมและฝกึอบรม กําแพงแสน 

2.3-5-1 รายชื่อสื่อทางการเกษตรและวิชาชีพ (ฉบับเดิม)
รายชื่อสื่อทางการเกษตรและวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุงแล้ว) 
ช้ันวางสื่อทางการเกษตรและสถานที่จริง ณ อาคารสื่อการส่งเสริม 

2.3-5-3 1.รายงานผลการดําเนินงานโครงการค่ายเยาวชนศิลปะการถ่ายภาพ รุ่นที่ 7 
2.รายงานผลการดําเนินงานโครงการค่ายเยาวชนศิลปะการถ่ายภาพ รุ่นที่ 8 

2.3-5-4 รายงานการประชุมฝ่ายส่งเสริมเผยแพรแ่ละฝึกอบรม ครั้งที่ 2/2554 

2.3-5-5 โครงการขยายช่องทางการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย กิจกรรม “พัฒนานักการตลาดสินค้า
กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนบน ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี” 

2.3-5-6 สรุปผลการติดตามและประเมินผล

2.3-5-7 การให้บริการวิชาการแก่สังคมโครงการส่งเสริมและพัฒนามูลค่าเพิ่มผลติภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
จังหวัดชัยนาท 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5  ผลประเมินได้คุณภาพ
ระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.11 

ตารางที่ 2.11  สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 

 ผลการดําเนินงาน (
รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย 
ผลการประเมิน  
(คะแนนเต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

  2552 2553 2553 2554 2552 2553 

 หน่วย สํานัก กรรมการ
สํานัก กรรมการ 

สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

  ตัวหาร  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 3.00 5.00 4.20 0 0

3.1 ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ N/A 7 6 6 7 0 5 4     

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู้ 

ข้อ 4 5 5 4 5 3 5 5    

3.3 ระบบบริหารความ
เสี่ยง 

ข้อ 5 6 4 6 6 3 5 3   x 

3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ 5 7 5 5 6 3 5 4    

3.5 ร้อยละของบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนา
ความรู้ และทักษะ
วิชาชีพทั้งใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อย
ละ 

75 98.68% 84 100% 84 100 80.5% 80.5% 3 5 5     

76 84 84

 
 
 
 
 



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      55 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ภาวะผูน้ําของคณะกรรมการประจาํหน่วยงาน และผู้บรหิารทุกระดับของหน่วยงาน 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 

 2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

 3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

 4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

 5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สํานักเต็มตามศักยภาพ 

 6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 7. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการดําเนนิงาน 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้รับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใช้กฎ ระเบียบข้อคับของทางราชการ เช่น ด้านการเงิน การบริหารงานบุคคล พัสดุ การ
ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบพัสดุประจําปีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น และมีคณะกรรมการบริหารสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ประกอบด้วยผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย และที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการ เป็นคณะกรรมการบริหารงานและกํากับดูแลการดําเนินงานโดยมีการประชุมอย่างต่อเนื่องและได้
หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดสู่ระดับฝ่าย โดยมีรายงานผลการดําเนินงานตามที่ผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-1-1 3.1-1-2 

1) สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้กําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 
3.1-1-3 

2) สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
หน่วยบริการสถานที่และประสานสัมพันธ์ (แสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม) เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามภาระงานโดย
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กําหนดเป็นกะ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-1-4  และหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตามระเบียบในตัวบ่งชี้ที่ 3.4 รหัสเอกสารที่ 3.4-2-3 

3) สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็นผู้ทรงวุฒิและเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-1-5 -3.1-1-6 

 - เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อองค์กรแห่งความเป็นเลิศ
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน และโครงการจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 

 - ที่ปรึกษาในโครงการแสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 
มีคณะกรรมการประจําให้การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะในการบริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
และมีโครงสร้างการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนโดยคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน
ประกอบด้วยผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ที่ปรึกษา หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กลไก
การบริหารงานและภารกิจตลอดจนถ่ายทอดสู่บุคลากรผ่านที่ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสน และแจ้งที่ประชุมสัมมาทิฐิที่มีบุคลากรทุกระดับเข้าร่วมประชุม ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิง
ตามตัวบ่งชี้ 3.1-2-1  3.1-2-3 

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้มีฐานข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ  เช่น ประกันคุณภาพ 
การเงินและบัญชี การพัฒนาบุคลากร งานบริการวิชาการ ฐานข้อมูลศิษย์เก่าผู้ผ่านการฝึกอบรม สื่อวีดิทัศน์  
ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-2-4  และได้แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศ  

3. ผู้บริหารมีการกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้
กําหนดแบบฟอร์มการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามภารกิจของฝ่ายผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน และมีการรายงานผลการดําเนินงานตามท่ีผู้บริหารแถลงนโยบายต่อสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-3-1 – 3.1-3-2 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบงานและตัดสินใจในการปฏิบัติ
ตามโครงสร้างการบริหารและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนตามภารกิจของทุก
ฝ่าย และมีการประชุมสัมมาทิฐิบุคลากรทุกระดับและเปิดโอกาสให้บุคลากรในที่ประชุมซักถาม ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-4-1 – 3.1-4-4 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของ
สํานักเต็มตามศักยภาพ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนจัดทําแผนการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และกระจายให้ทุกฝ่ายนําไปจัดทําแผนการจัดการความรู้ เพื่อดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ประชุมกลุ่มย่อยหรือสัมมนาตามภารกิจด้านต่าง ๆ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เช่น การบริการ
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วิชาการ ด้านการเงิน ด้านพัสดุ ด้านบุคคล ด้านประกันคุณภาพ งานแสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮมได้นําไปจัดทํา 
คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ห รื อ นํ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ไ ว้  website ข อ ง สํ า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม ฯ  กํ า แ พ ง แ ส น 
(http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen) 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีการดําเนินการและส่งเสริมการบริหารโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาลท่ัวทั้งหน่วยงานและมีการประเมินศักยภาพภาวะผู้นําของผู้บริหาร  
ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-6-1 และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดังปรากฏในหลักฐาน
อ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-6-2 – 3.1-6-4 ดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

ของแผนการปฏิบัติราชการที่กําหนดไว้ เป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการที่กําหนด เมื่อมีปัญหาและอุปสรรค

อย่างไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ โดยมีการนําเข้าที่ประชุมรายงานถึงปัญหา อุปสรรค แนว

ทางแก้ไข และสรุปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย เช่น การ

ติดตามผู้เข้ารับการฝึกอบรม ว่าได้รับทักษะความรู้ความรู้ความสามารถ มีทักษะเพิ่มขึ้น รวมทั้งการคํานึงถึง

ประโยชน์ที่ได้รับ แม้ไม่มีการติดตามครบทุกหลักสูตร / โครงการ (การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี การ

รายงานการติดตามผู้ผ่านการฝึกอบรม เช่น โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โครงการอบรมเห็ดหลักสูตรต่าง ๆ เป็น

ต้น) 

2) หลักประสิทธิภาพ สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) มีการ

กําหนดผู้รับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการใช้วัสดุ

อุปกรณ์ อาคารสถานที่ งบประมาณ การบริหารจัดการบางประเภทจะรวมศูนย์เพื่อให้ ใช้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์

สูงสุดและประหยัด เช่น รถยนต์ วัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น  (การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี มีการบริหารจัดการ 

Carpool/แม่บ้าน/ที่มีการบริหารงานจากส่วนกลาง และการคํานวณต้นทุนผลผลิต ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

3) หลักการตอบสนอง สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนให้การตอบสนองต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามความ

ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างในเวลาที่ทันการ

โดยจะเห็นได้จากมีผู้รับบริการทางวิชาการหลากหลายกลุ่มซึ่งมีความเช่ือมโยงกับเครือข่ายของสํานักส่งเสริมฯ ได้

จัดทํากําหนดในการแล้วเสร็จของงาน / มีระยะเวลาในการให้บริการ (งานประกันคุณภาพ การขอให้เสนอราคา การ

ขอความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งจากองค์กรภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล จังหวัด ฯลฯ และตามตัวบ่งชี้ที่ 

6.1) 

4) หลักภาระรับผิดชอบ ผู้บริหารทุกระดับของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีความรับผิดชอบ และทํา

หน้าที่ในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารงาน ซึ่งในทื่นี้หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรมปฏิบัติต่อทุก

คนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใสและดําเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย (การส่งเสริม เผยแพร่
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ฝึกอบรมทางด้านวิชาการต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ต้องแสดงข้อมูลที่รับการพิจารณาแล้วว่าถูกต้อง 

และ/หรือ เป็นผู้ประสานงานในการนําผู้เป็นองค์ความรู้นั้นเป็นผู้ถ่ายทอด ส่วนการเปิดเผยข้อมูลเป็นสิ่งที่สาธารณะ

ชนต้องตรวจสอบได้ และข้อมูลต้องถูกต้อง การให้คําปรึกษาทางวิชาการก็เช่นเดียวกัน แหล่งตรวจสอบอาจเป็น

เอกสารแสดงความขอบคูณ ข่าวสารต่าง ๆ โครงการฝึกอบรม) 

5) หลักความโปร่งใส ผู้บริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนตัดสินใจและการดําเนินการต่าง ๆ ภายใต้

กฎระเบียบชัดเจน การดําเนินงานตามนโยบายของสํานักส่งเสริมฯ ในด้านต่าง ๆ นั้น ผู้มีส่วนได้เสียสามารถ

รับทราบและมั่นใจได้ว่าจะการดําเนินงานด้วยความต้ังใจเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างแท้จริง ข้อมูลทางด้าน

การบริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น ความโปร่งใสด้านการเงิน มีการรายงานสถานะทางการเงินอย่างสม่ําเสมอ มี

คณะกรรมการตรวจสอบประจําหน่วยงานด้านการเงิน บัญชีพัสดุ ภายใต้คําแนะนําของสํานักงานตรวจสอบภายใน

สําหรับข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่อภาคประชาชน เช่น ข่าวสาร เรียนรู้ ทํากิน สร้างอาชีพ ฯลฯ  

6) หลักการมีส่วนร่วม การให้บริการวิชาการต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย ดังนั้นสํานักส่งเสริมฯ 

กําแพงแสนได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วม

ประเมินผล โดยมีช่องทางคือ ตู้รับความคิดเห็น Websiteของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ฯลฯ  อันจะนําไปสู่

กระบวนการตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนมีบทบาทในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย โดยดําเนินงานใน

รูปของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน คณะกรรมการบริหารฯและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น นอกจากนี้ความร่วมมือทางวิชาการก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือตามตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ของ

สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 

 ด้านผลการดําเนินงานสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 

ธิราชเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2552 และได้รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายใน website ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน  

 สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้เชิญอดีตอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษา

โครงการบริการวิชาการต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเป็นที่ปรึกษาในการบริหารงานแสนปาล์มเทรนนิ่ง 

โฮมและแสนปาล์มแลนสเคป 

 สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ให้การสนับสนุนศิษย์เก่าที่ผ่านการฝึกอบรมก่อต้ังชมรมผู้เพาะเห็ด

เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ เพื่อเป็นศูนย์กลางการ

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเป็นแหล่งข้อมูลด้านความรู้และทักษะอาชีพสามารถนําไป

พัฒนาอาชีพให้พึงพาตนเองได้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาของผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจ และมีส่วนร่วมการนํา

ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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7) หลักการกระจายอํานาจ การบริหารงานของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีการกระจายอํานาจและ

ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากรเป็นลําดับ ตามโครงสร้างการบริหารงาน โดย

มุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ และเกิดความคล่องตัวในการทํางาน โดยคํานึงถึงเมื่อกระจายอํานาจ

แล้วจะไม่มีผลกระทบในทางลบที่จะก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร  ในส่วนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในรูปแบบของคณะกรรมการผ่านสมาคม ชมรมต่าง ๆ   

8) หลักนิติธรรม สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีพ้ืนฐานการดําเนินการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย / 

ระเบียบ / และข้อบังคับของราชการอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมกับทุก

ฝ่าย  หากมีการละเมิด หรือฝ่าฝืน จะมีการลงโทษที่ชัดเจนและมีผลบังคับใช้ตามระเบียบข้าราชการพลเรือนและ

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

9) หลักความเสมอภาค ผู้บริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ดําเนินการตามหลักความเสมอภาค โดย

เปิดโอกาสให้ชนทุกลักษณะ ทุกสภาพความเป็นอยู่ ทุกศาสนา จะได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม

กัน กล่าวคือมีบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลามทั้งในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนผู้ที่พิการทางสภาพร่างกายและ

สุขภาพ ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างสันติ 

10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ผู้บริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน คํานึงถึงความเห็นชอบร่วมกันของ

บุคลากรเป็นสําคัญ ด้วยตระหนักถึงสังคมที่ประกอบด้วยบุคลากรที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป จึงกําหนดให้การ

ประชุมในทุกระดับอย่างสม่ําเสมอ เพื่อสื่อสารและทําความเข้าใจให้บุคลากรทราบเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกฝ่ายในทุกระดับ โดยผู้บริหารจะประสาน

ความต้องการที่แตกต่างบนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมและของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน เป็นหลัก 

ประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมฝ่าย การประชุมสัมมาทิฐิบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนการ

ประชุมกลุ่มงานต่าง ๆ ใช้หลักการมีส่วนร่วมจากในการบริการงานเพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานได้ โดยไม่มีข้อข้

ดแย้ง 

7. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารนําผลการ

ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้ดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-7-1  คณะกรรมการ

ประจําสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน  

1) คณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนได้ให้คําแนะนําการเรียกช่ือหน่วยงาน

ควรใช้ช่ือว่า “ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ” และสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนได้

ดําเนินการเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-7-2 – 3.1-7-3 เนื่องจาก 

- เป็นชื่อที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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- ประสานงานความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ (JICA และ TICA ) ในนาม

ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรชาติ 

2) คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

แถลงสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้คําแนะนําเพิ่มผลการดําเนินงานด้านการผลิตสื่อ ซึ่งฝ่ายสื่อการส่งเสริมได้

บรรจุไว้ในแผนกลยุทธ์ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.1-7-4 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

3.1 N/A 7 ข้อ N/A 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ

   5 คะแนนเต็ม  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

3.1 N/A 6 ข้อ N/A 5 คะแนน 4 ข้อ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ :  ไม่พบหลักฐานข้อ  7  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.1-1-1 รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 

3.1-1-2, 3.1-3-2, 3.1-
7-2 

รายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน

3.1-1-3 ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 

3.1-1-4 ประกาศเรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดของบุคลากร

3.1-1-5 1.หนังสือเชิญเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการแสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม 
2.หนังสือเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย 

3.1-1-6,  3.1-6-3 Homepage http//naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

1.คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสํานักสง่เสริมฯ กําแพงแสน  
2.ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
3.ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน (เพิ่มเติม) 
4.ประกาศแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

3.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

3.1-2-2 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน

3.1-2-3, 3.1-4-2 รายงานการประชุมสัมมาทฐิิ

3.1-2-4 ฐานข้อมูลสารสนเทศ แบบเก็บข้อมูลดิบด้านการเงินและบัญชี ด้านพัสดุ ด้านบริการ
วิชาการ พัฒนาบุคลากร และด้านประกันคุณภาพ 

3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ครั้งที่ 
6/2553 วาระที่5 เรื่องเสนอที่ประชุม ข้อ 5.1.2 

3.1-4-1 คําสั่งแต่งต้ังผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย

3.1-4-3 คําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการ

3.1-5-1 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 

3.1-6-1   รายงานผลการประเมินศักยภาพภาวะผู้นําของผู้บริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

3.1-6-2 1. คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สาํนัก 
2. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
3. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
4. คําสั่งแต่งต้ัง คณะกรรมการเก็บรักษาเงินและผู้เก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย (ผู้ถือ)

3.1-6-4 1.รายงานผลการบริหารความเสี่ยง
2.รายงานผลการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ 
3.รายงานการผลการตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ

3.1-7-1 บทที่ 4  แผนพัฒนาปรับปรุงสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม (ส.ป.ค.01, ส.ป.ค.02)

3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

3.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ครั้งที่  
5/2553 วาระที่3 เรื่องสืบเนือ่ง ข้อ 3.17 ครั้งที่ 1/2554 วาระที่3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.16 
ครั้งที่ 4/2554 วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.8 

3.1-7-4 แผนกลยทุธ์สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบนัเรียนรู ้

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  4 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน 

 2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

 3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

 4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 
ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit 
knowledge) 

 5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

หน่วยงาน มีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนมาจากผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
ผู้บริหารหน่วยงานทุกฝ่ายร่วมประชุมกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมาย แล้วถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้ให้
ทุกฝ่ายดําเนินการ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.2-1-1 โดยสํานักงานเลขานุการประสานงานเพื่อ
ติดตามและรวบรวมผลการดําเนินงานการจัดการความรู้ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนทั้งหมดในแผนกลยุทธ์
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน (บทที่ 1 Strategy Map) แล้วบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553  ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.2-1-2- 3.2-1-3 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้มีกําหนดให้บุคลากรเข้ารับการอบรม

และพัฒนาอย่างต่อเนื่องในสาขาวิชาชีพเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้เรื่องระเบียบและวิธีปฏิบัติเป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง กองคลัง กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ สํานักประกันคุณภาพ ดังปรากฏใน

หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.2-2-1  และสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา และองค์

ความรู้และกําหนดบุคคลเป้าหมายไว้ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.2-2-2  -  3.2-2-3 
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3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) 
เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้กําหนดให้ทุกฝ่ายดําเนินการจัดการองค์ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและสามารถ
ปฏิบัติงานบูรณาการ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.2-3-1 หรือบุคลากรที่มีประสบการงานเฉพาะ
สําหรับบุคลากรบรรจุใหม่หรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ โดยบุคลากรไปฝึกอบรมได้นํา
ความรู้มาถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงาน เช่น จัดประชุมกลุ่มย่อยให้บุคลากรบรรจุใหม่ออกใบเสร็จรับเงินจากระบบบัญชี 3 
มติิ การใช้ฟอร์มด้านพัสดุ การพัฒนาบุคลากร และการประกันคุณภาพ การทําแผนกลยุทธ์  

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้
อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน  มีนโยบายการจัดการความรู้ ให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
สร้างความรู้ใหม่และแสงหาความรู้แล้วนําไปจัดทําเป็นคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติ สํานักงานเลขานุการได้รับ
นโยบายมาดําเนินการตามการจัดการความรู้เพื่อถ่ายทอดความรู้บุคลากรภาในและภายนอกหน่วยงาน ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.2-4-1 - 3.2-4-2 ตลอดจนบันทึกเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิคในองค์ความรู้ (KM) ใน 
website ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน (Homepage http//naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen 
เรื่องการจัดการความรู้) เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน  

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม สนับสนุนให้บุคลากรนําความรู้ไป
ปฏิบัติในหน้าที่ 

1) บุคลากรสํานักงานเลขานุการที่ได้รับองค์ความรู้ได้นํามาปรับใช้ในการออกใบเสร็จรับเงินตามระบบ

บัญชี 3 มิติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้แบบประเมินสมรรถนะรายบุคคล ความรู้ความเข้าใจคณะทํางาน

ประกันคุณภาพเรื่องหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ)และกําหนดผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์

เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีการศึกษา 2553 และการสร้างความรู้ความเข้าใจคณะกรรมการฯ ใน

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.2-5-1  

2) ฝ่ายสื่อการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการผลิตวีดิทัศน์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

ซึ่งน.ส.พัชรินทร์ ก้องทอง ตําแหน่งนักวิชาการเกษตรบุคลากรฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมโครงการแล้ว

นําความรู้ไปจัดทํามิวสิควีดีโอหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง (นบก.รุ่นที่ ๔๙) ดัง

ปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.2-5-2 

3) สํานักงานเลขานุการโดยนางสาวนงลักษณ์ วงษ์พรพันธ์ุ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนางสาวราตรี 

ชมสุขซึ่งปฏิบัติงานในตําแหน่งแม่บ้าน ในการแทรกภาพประกอบคําบรรยายเพื่อจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานด้าน

อาคารหอพักพร้อมภาพประกอบ(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3)  
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4) บุคลากรฝ่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนา ได้นําความรู้จากการจัดการความรู้เรื่อง การจัดทํา TOR และ 

Proposal ได้นําความรู้มาปรับใช้ในการเขียนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาค่าจ้างโครงการพัฒนา

วิชาการต่างๆ เพื่อเสนอต่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง จํานวน 3 โครงการ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.2-5-2 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.2-1-1 แผนการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ  

3.2-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ครั้งที่
6/2553 วาระที่ 7 เรื่องความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ในองค์กร 

3.2-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

3.2-2-1 แบบเก็บข้อมูลการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพ 

3.2-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ครั้งที่
4/2553, 1/2554 วาระที่ 7 เรื่องความก้าวหน้าในการจัดการความรู้ในองค์กร 

3.2-2-3,   3.2-3-1 
3.2-4-1 

 

โครงการจัดการความรู้
1. สํานักงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม 
3. ฝ่ายสื่อการส่งเสริม 
4. ฝ่ายสื่อสารการตลาด 
5. ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

3.2-4-2 เอกสารองค์ความรู้ประกอบการสัมมนา
1. สํานักงานเลขานุการ 
2. ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม 

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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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3. ฝ่ายสื่อการส่งเสริม
4. ฝ่ายสื่อสารการตลาด 
5. ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

3.2-5-1 รายชื่อผู้ที่สามารถออกใบเสร็จได้ถูกต้อง ตามระบบใบเสร็จรับเงิน 

3.2-5-2 ผลงานมิวสิควิดีโอ หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง 
(นบก.)  

3.2-5-3 ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาค่าจ้างโครงการที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน จากตัวอย่างต่อไปนี้  

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

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
 -  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร  

 -  ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 
2 

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสํานักกรรมการประจําหน่วยงาน
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ผลการดําเนนิงาน 

 1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน
ที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน โดยดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจากฝ่ายต่าง ๆ พร้อมด้วยงานการการเงินและบัญชี งานประกันคุณภาพและงานวิเคราะห์แผนและ
งบประมาณเป็นคณะกรรมการ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.3-1-1 
 2.มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยงาน และ 3.มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและมอบหมายให้
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ดําเนินการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยพิจารณาจากภารกิจของ
ฝ่าย  
 1) สํานักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานท่ีให้ความสนับสนุนในการดําเนินงานของทุกฝ่ายขับเคลื่อนไป
ตามภารกิจของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน  ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสียหายหรือ ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ
ปัจจัยเสี่ยง ในความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัสดุ) ความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติงาน (ความเสี่ยงของกระบสนการบริหารงาน) และความเสี่ยงด้านบุคลากรฯ นอกจากนี้ยังกิจกรรมด้าน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และสรุปผลความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.3-2-1  - 3.3-2-2  
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้ทบทวนความเสี่ยงที่ยัง
เหลือและยอมรับได้ของปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และคณะกรรมการฯ พิจารณาจากแผนบริหารความเสี่ยงของทุก
ฝ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และสรุปแผนบริหารความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน จํานวน 3 แผน คือ แผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหาร ด้านการเงินและบัญชี และด้านงานวิจัย  
ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.5-3-1 ส่วนแผนบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมอื่นเป็นความเสี่ยงที่สํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสนสามารควบคุมได้และมอบให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการตามแผนต่อไป  
 การประเมินความเสี่ยง กําหนดมาตรการ เพื่อการดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้ดําเนินการติดต้ังกล้องวงจรปิด ถังดับเพลิงตาม
อาคาร ส่วนอาคารห้องพักมีบันไดหนีไฟ และเพื่อความปลอดภัยทรัพย์สินได้จ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยโดย
กําหนดให้มีการรายงานผล ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.3-3-2  
 4.มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน มีการ
ดําเนินการนําไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.3-4-1 
 5.มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม  กําแพงแสนได้กําหนดให้รายงานผล 9 
เดือนและสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงสิ้นปีงบประมาณ ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน และคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตาม
ตัวบ่งชี้ 3.3-5-1  3.3-5-3 

 6.มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนได้ติดามแผนบริหารความ
เสี่ยงภายในหน่วยงานของทุกฝ่ายซ ึ่งมีความเสี่ยงด้านพัสดุ ที่ยังเหลืออยู่ เรื่องสถานที่จัดเก็บไม่เพียงในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 และสํานักงานเลขานุการได้จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ต้องดําเนินการใน
ระดับผู้บริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน และสํานักงานเลขานุการได้รับแล้วนําเสนอที่ประชุมสํานักงานเลขานุการ 
ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.3-6-1 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

3.3 5 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

3.3 5 ข้อ 4 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 3 ข้อ ไม่บรรลุ

หมายเหตุ ไมพ่บหลักฐาน ขอ้ 5,6 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.3-1-1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

3.3-2-1 รายงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสู่องค์การเรียนรู้ (การบริหารความเสี่ยง)

3.3-2-2,  3.4-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ครัง้ที่ 
1/2554 

3.3-3-1,  3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.2554
แบบประเมินความเสี่ยง  

3.3-3-2 สัญญาจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย
รายงานการประชุมร่วมกับ ร.ป.ภ. (ข้อกําหนดเพิ่มเติม) 

3.3-5-1 1.บันทึกที่ ศธ 0513.21101/6491 วันที่ 6 กันยายน 2553  เรื่อง ขอให้รายงานความ
คืบหน้าการดําเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
2.บันทึกที่ ศธ 0513.21101/7249 วันที่ 6 ตุลาคม 2553  เรื่องขอรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยง 

3.3-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ครั้งที่
6/2553 วาระที่ 6 การประกันคุณภาพ 

3.3-6-1 รายงานการประชุมสํานักงานเลขานุการครั้งที่9/2553 และครั้งที่ 2/2554 วาระที่ 5.7 
งานพัสดุ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  ระบบพัฒนาบคุลากร 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 

 3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสรา้งขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรปฏิบัติ 

 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนนิงาน 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ สํานักส่งเสริมและ

ฝึกอบรม กําแพงแสน มีแผนโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรเรื่องแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ดัง
ปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.4-1-1 และแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้กําหนดขั้นตอน
เพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามความคาดหวังของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน สํานักงานเลขานุการเป็น
หน่วยงานที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในงานบริหารและพัฒนาบุคลากรตามขั้นตอนของแผนการบริหารและพัฒนา
ทรัพยกรบุคคล ซึ่งได้ดําเนินการประเมินสมรรถนะรายบุคคลจากการประเมินตนเอง เพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อหาช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) แล้วสรุปผลนําไปจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan - IDP) ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.4-1-2 -3.4-1-5 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสนมีงานบริหารและพัฒนาบุคลากรเป็นผู้ดูแล และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ โดยอาศัยกระบวนการและ
กลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลง
ตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีคุณภาพ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.4-2-1 - 3.4-2-2  มาตรการสร้างขวัญกําลังใจ 
มาตรการระเบียบทางวินัย รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน กําหนดให้
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมี
ประสิท ธิภาพ  สํ านักส่ ง เสริมและฝึกอบรม  กํ าแพงแสนได้จัดส วัส ดิการนอกเหนือจากส วัส ดิการ ท่ี
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดไว้ โดยมีสํานักงานเลขานุการกํากับดูแลและมอบหมายให้สํานักงานเลขานุการ
ดําเนินการประสานงานกับทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดการสร้างบรรยากาศที่ดีและการเสริมสร้างสุขภาพให้บุคลากรทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.4-3-1 -  3.4-3-4  

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่
เก่ียวข้อง  สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน สนับสนุนให้บุคลากรก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงานและ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.4-4.1 - 
3.4-4-3 มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและติดตามผลการดําเนินงานในการประเมินสมรรถนะรายบุคคลเพื่อหา
ช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap)ของความห่างระหว่าง Competency กับสิ่งที่สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
คาดหวังไว้ตามสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจํากลุ่มงาน และสมรรถนะสําหรับผู้บริหาร และจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนาตามที่
ได้ระบุไว้ในคู่มือการบริหารและพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน นอกจากนี้
สํานักงานเลขานุการเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานแผน งานบุคคล งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและงานประกัน
คุณภาพ โดยส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมหรืออบรมวิชาชีพเฉพาะตามการเปลี่ยนแปลงใน กฎ ระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมารายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
เพื่อหัวหน้าฝ่ายนําไปถ่ายทอดบุคลากรภายในฝ่ายถือปฏิบัติในกฎ ระเบียบได้ถูกต้อง 
 5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ สํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสนได้เผยแพร่จรรยาบรรณข้าราชการ จรรยาบรรณนักบัญชี และจรรยาบรรณพัสดุใน website 
ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน (Homepage http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen เรื่ององค์ความรู้) ดัง
ปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.4-5-1 และเป็นส่วนหนึ่งในสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่จะต้องมี
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร และได้มีการประเมินผู้บริหารตามหลักธรรมาภิ
บาลและสมรรถนะผู้บริหารประจํา พ.ศ.2554 ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.4-5-2  

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สํานักงานเลขานุการ
เป็นหน่วยติดตามและดูแลตามนโยบายของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน โดยประสานงานและรวบรวมผลการพัฒนา
บุคลากรตามสายงานต่าง ๆ ตลอดจนการดําเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรในการจัดทําการ
ประเมินสมรรถนะรายบุคคลเพื่อหาช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัว
บ่งชี้ 3.4-6-1- 3.4-6-4  

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร สํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนได้มีการประเมินสมรรถนะรายบุคคล สรุปผลการประเมินสมรรถนะรายบุคคลเพื่อ
หาช่องว่างสมรรถนะ (Competency Gap) นําไปจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - 
IDP) และรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมวิชาการต่าง ๆ ให้บุคลากรพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเฉพาะกลุ่มงาน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.4-7-1  นอกจากนี้สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน
ได้จัดทําโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลบรรจุไว้ในแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ได้
ดําเนินการนําข้อมูลสรุปผลไปปรับปรุงแผนในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 
3.4-7-2  -  3.4-7-3  
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

3.4  5 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

3.4  5 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 4 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

หมายเหตุ  ไมพ่บหลักฐาน ขอ้ 6, 7 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.4-1-1 โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากร เรื่องแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล

3.4-1-2,  3.4-6-1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน
แบบประเมินสมรรถนะ

3.4-1-3 คําสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency)
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency) 

3.4-1-4 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ
(Competency)

3.4-1-5 สถิติการเข้าออก (Turnober) พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 

3.4-2-1 คู่มือการบริหารและพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency)

3.4-2-2 1.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
เงินรายได้ 
2.ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553

3.4-3-1 สวัสดิการศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ 

3.4-3-2,  3.4-5-2 รายงานสรุปผลการประเมิน เรื่องกระบวนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและมี

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรอื 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรอื 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

ความสุข 

3.4-3-3 รายงานการประชุมสัมมาทิฐิ ครั้งที่2/2553 วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

3.4-3-4 ผลการพิจารณาความดีความชอบ (เลื่อนขั้น)

3.4-4-1 บันทึก ศธ 0513.10103/ว 655  เรื่อง การวางแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
ช่วยวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 

3.4-4-2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
เงินรายได้ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2551 

3.4-4-3 แบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ

3.4-5-1 Homepage http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen 
องค์ความรู้ เรื่องจรรยาบรรณข้าราชการ จรรยาบรรณนักบัญชี และจรรยาบรรณพัสดุ

3.4-6-2 แผนกลยุทธ์สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
3.4-6-3 ผลการประเมินสมรรถนะ (GAP)
3.4-6-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ครั้ง

ที่ 4/2553 , 5/2553 6/2553 วาระที่ 8 เรื่องระบบสมรรถนะความสามารถ 
(Competency)

3.4-7-1 แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)
3.4-7-2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
3.4-7-3 แผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.5  ร้อยละของบคุลากรที่ได้รบัการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศหรือตา่งประเทศ 

ชนิดของตัวบง่ชี ้ ปัจจัยนําเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ 80.5 

ผลการดําเนนิงาน 
 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีบุคลากรประจําทีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ
ในประเทศ จํานวน 84 คน และจํานวนบุคลากรในปีการศึกษาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อจํานวน 84 คน
จากบทที่ 1 (1.9.2  ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด นักวิจัยจํานวน 1 คน บุคลากรสาย ก จํานวน 2 คน และบุคลากร
ปฏิบัติงานในสํานักงาน จํานวน 81 คน) 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 97.56 

       = 100
84
84 ×    =  100.00 

 คะแนนที่ได้    =  580
100×   =   6.25  คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

3.5 75 ร้อยละ 
98.68 

84 ร้อยละ
100 

3 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 
80.5 

บรรลุ

76 84 

    3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

3.5-1 รายชื่อแบบเก็บการบริหารและจัดการ 2 บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทกัษะ
วิชาชีพ 
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องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี ้

 ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

 หน่วย 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

  ตัวหาร  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 3 5 4.50 

4.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ 7 7 6 7 7 3 5 4   x

4.2 ร้อยละของกิจกรรม
การให้บริการที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย 

ร้อยละ 39 100% 37 100% 112 100 80% 80% 3 5 5   

39 37 112

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  7  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงานและ
บุคลากร 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสํานักกรรมการประจําหน่วยงานอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง 

 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
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 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้
เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการดําเนนิงาน 
 1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนที่สอดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจรวมทั้งส่งเสริมยุทธศาสตร์ของสํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสน ให้เป็นไปตามเป้าหมายในทุกๆด้าน ทั้งด้านการบริการวิชาการ การสนับสนุนการเรียนการ
สอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 4.1-1-1  -  4.1-1-2 และแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนมีแผนกลยุทธ์ทางเงินและมีคณะกรรมการ
บริหารของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน กํากับ ดูแลและจัดสรรการเงิน ทรัพยากรและวางแผนการใช้เงินโดจใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 องค์ประกอบมุ่งเน้นแนวทางจัดหาทรัพยากรด้านการเงิน ทั้งใน
ส่วนของการจัดหาแหล่งเงิน วิธีการได้มาซึ่งแหล่งเงิน รวมทั้งวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 
ดังปรากฏในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มีการแสดงถึงที่มาของงบประมาณรายได้จากแหล่งต่าง ๆ มีการประชุมจัดสรร
งบประมาณค่าใช้จ่ายให้กับฝ่ายต่างๆ ตามรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ.
2553 เพื่อวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ซึ่งพิจารณาจากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ต่างๆ ที่สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนได้รับ  มีการนําเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ
โดยจัดทําเป็นแผนปฏิบัติงานประจําปี ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 4.1-2-1  -  4.1-2-4 และมีผู้
ตรวจสอบภายในหน่วยงานรายงานร่วมมือกับสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจสอบ
เอกสารทางการเงินปีละ 1 ครั้ง และมีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัว
บ่งชี้ 4.1-2-5 
 3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร สํานักงานเลขานุการจัดทําข้อมูลทางการเงินเสนอให้ผู้บริหารสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใจ และ
วิเคราะห์สถานะทางการเงิน มีฐานข้อมูลทางการเงิน  ซึ่งแยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ มีการจัดทํารายงานทางด้าน
การเงินอย่างเป็นระบบและครบทุกพันธกิจ มีการจัดทําฐานข้อมูลทางการเงินอย่างเป็นระบบสามารถเรียกดูข้อมูล
ย้อนหลังเพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ และการตัดสินใจ ด้านการเงิน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัว
บ่งชี้ 4.1-3-1 - 4.1-3-5 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง สํานักงานเลขานุการจัดทํารายงานทางการเงินให้ผู้บริหารทราบเป็นรายวัน รายงานเสนอที่
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ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน สรุปผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส รายปี เสนอต่อ
งานคลังและพัสดุกําแพงแสนทราบ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 4.1-4-1  -  4.1-4-2 
 5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง สํานักงานเลขานุการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ได้จัดทําการวิเคราะห์ต้นทุนผลผลิตต่อ
หน่วย ดังปรากฏในตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ซึ่งเป็นการจัดทําตามแบบที่สํานักงานก.พ.ได้กําหนดไว้ในคู่มือเพื่อเป็นแนวทางใน
การดําเนินการ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติด้านการเงิน เช่น การรายงานผลเงินยืมทดรองราชการ การออก
ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนทรัพย์สินและคําของบประมาณเงินรายได้ประจําปีฯ ผ่านระบบ e-Revenue ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 4.1-5-1  -  4.1-5-4 
 6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตาม
การใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มี
คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยมอบให้สํานักงานเลขานุการตรวจสอบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
มีผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงานทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์และรายงานต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นระยะอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนมีการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพโดยรายงานทางการเงินที่แสดงถึง
สถานะทางการเงินของสํานักฯ สามารถทราบค่าใช้จ่ายทั้งด้านการบริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบุคลากร ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 4.1-6-1  -  
4.1-6-3 
 7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ ผู้บริหารระดับสูงได้ให้ความสําคัญกับรายงานทางการเงิน มอบให้
สํานักงานเลขานุการจัดทําข้อมูลและรายงานผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และให้ความสําคัญต่อ
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับข้อเสนอแนะทางด้านการเงิน เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ และวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน เช่น การตัดสินใจกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาใช้ในการดาํเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และอาคารหอพัก ตามหนังสือที่ ศธ 
0513.021101/7781 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบอาคาร เป็นต้น ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 4.1-
7-1  -  4.1-7-4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไป
ใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข้อ 
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ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 7 ข้อ บรรลุ
   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

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

หมายเหตุ  ไมพ่บหลักฐาน ขอ้ขาดการนําเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
4.1-1-1,  4.1-3-2, 

4.1-5-4 
แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 

4.1-1-2 แผนยุทธศาสตร์การบริหารของสํานักส่งเสริมฯกําแพงแสน
4.1-2-1 รายงานประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
4.1-2-2 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553
4.1-2-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545 
4.1-2-4 ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551

4.1-2-5, 4.1-6-2 
 
 
 
 

บันทึกที่ ศธ 0513.21101/9115 วันที่ 27 ธันวาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้องของเงินรายได้ 
บันทึกที่ ศธ 0513.21101/9114 วันที่ 27 ธันวาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบ
การบริหารงานพัสดุ 
บันทึกที่ ศธ 0513.21101/8267 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง รายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุประจําปี 2553

4.1-3-1,  4.1-4-1, 
4.1-5-1, 4.1-7-4 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
ข้อ 5.1.1 สํานกังานเลขานุการ เพื่อรายงานสถานะทางการเงิน 

4.1-3-3 ระบบบัญชี 3 มิติ 
4.1-3-4,  4.1-5-2 การคํานวณต้นทุนผลผลิตต่อหน่วยตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2

4.1-3-5 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน
4.1-4-2 

 
 

ฐานข้อมูลทางการเงิน
1) แบบฟอร์มการรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได้ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
2) รายงานสถานะทางการเงินตามเกณฑ์คงค้าง
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
4.1-5-3 

 
1.ข้อมูลเพื่อการวางแผนและตัดสินใจของผูบ้ริหาร
2.รายงานและวิเคราะห์สถานะการเงิน

4.1-6-1 คําสั่งแต่งต้ังผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานกั 
4.1-6-3 รายงานข้อมูลเงินงบประมาณตามไตรมาส
4.1-7-1 บันทึกขอแจ้งยอดเงินคงเหลือ 
4.1-7-2 หนังสือที่ ศธ 0513.021101/7781 เรื่องขออนุมัติจ้างเหมาออกแบบอาคาร 
4.1-7-3 สถานที่จริงก่อสร้างอาคารพุม ขําเกลี้ยง และอาคารอเนกประสงค์ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวเิคราะห์ต้นทนุต่อหน่วย 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ร้อยละ  80  
ผลการดําเนนิงาน 
 มีกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย จํานวน 37 กิจกรรม จากจํานวนกิจกรรมที่
ให้บริการทั้งหมด 37 กิจกรรม  

โครงการ/กิจกรรมให้บริการที่วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย จํานวน หมายเหต ุ

โครงการบริการวิชาการ 37 โครงการ

งานสนับสนุนกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ 5 โครงการ กระจ่ายต้นทุนสู่โครงการ
บริการวิชาการ 37 โครงการ

 
  ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย คิดเป็นร้อยละ 100 

       = 10037 ×
37

  =  100 

 คะแนนที่ได้ =  580
100 ×        =   6.25 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของกิจกรรมการให้บริการที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 

80 ขึ้นไป 
ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

4.2 39 ร้อยละ
100 

37 ร้อยละ
100 

3 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80 บรรลุ

39 37 

   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

4.2 39 ร้อยละ
100 

112 ร้อยละ 
100 

3 คะแนน 5 คะแนน ร้อยละ 80 บรรลุ

39 112 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

4.2-1 แบบเก็บด้านการเงินและงบประมาณ 1 กิจกรรมการให้บริการ
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5  ผลประเมนิได้คุณภาพระดบั ดีมาก รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้

 ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

 หน่วย 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

  ตัวหาร  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 4 4 

5.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 6 8 7 8 8 3 4 4   x

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  9 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ
ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไป
ทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  

 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
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 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงาน
อ่ืนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

ผลการดําเนนิงาน 

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนได้แต่งต้ังคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี้ 
 1) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพในระดับฝ่าย โดยมีผู้อํานวยการเป็นที่ปรึกษา 
 2) ผู้อํานวยการ หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและหัวหน้างานประกันคุณภาพเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
 3) หัวหน้างานประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพและ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
 ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนมีการบริหารจัดการทางด้านการประกัน
คุณภาพดังนี้ 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานกําหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของโครงสร้างในรายตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบ
ทั้ง 6 องค์ประกอบ และมีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับฝ่ายที่สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีผลการ
ดําเนินงานและสามารถตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
ฝ่าย และมีคณะกรรมการจากภายนอกเป็นผู้ประเมินในระดับสํานัก ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์และระดับ
คุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนยึดถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 5.1-1-1 – 5.1-1-3 และ (คําสั่งแต่งต้ังในภาคผนวกรายงานการประเมินตนเองสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน)  
 2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพให้มีการกําหนดนโยบาย แผนการประกันคุณภาพไว้ในบทที่ 1 รายงานการประเมินตนเองของ 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนและคู่มือการประกันคุณภาพบริการวิชาการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนให้สอดคล้องกับ
คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพระดับฝ่ายนําไปปฏิบัติรายตัวบ่งชี้  ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 5.1-2-1 – 5.1-2-3 
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 3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน โดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในได้กําหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพที่เป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
และสอดคล้องกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับ
เอกลักษณ์ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ตามตัวบ่งชี้ที่ 2.13 เป็นตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 5.1-3-1  
 4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ทั้งการควบคุมคุณภาพ 
การติดตาม ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานในที่ประชุม การประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผล
การประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยส่งเสริมสนับสนุนการแลกเปรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดสัมมนาที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพอย่างสม่ําเสมอ  
ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 5.1-4-1 -5.1-4-5 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ได้แนะให้กําหนด
ตัวช้ีวัดของภารกิจให้ชัดเจนและกิจกรรมอื่น ๆ  สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้นํามาจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะในแบบ สปค.01 จํานวน 11 กิจกรรมนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน ครั้งที่ 5/2553 วันที่ 26 สิงหาคม 2553 โดยมอบหมายให้ทุกฝ่ายผู้รับผิดชอบตามภารกิจที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะนําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 5.1-5-1 – 5.1-5.2 และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ได้มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงแบบ สปค.02  จํานวน 2 
ครั้งโดยมีผลการจํานวน 11 กิจกรรม ดําเนินการเสร็จแล้ว 10 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 1 กิจกรรม  
 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ  สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีระบบสารสนเทศใช้บันทึกฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพตามตัวบ่งชี้ และ
สามารถรวบรวมนําเสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน และสํานักประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 5.1-6-1 นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันคือ ฐานข้อมูลบุคลากรโดยงานบริหารและ
พัฒนาบุคลากร บันทึกข้อมูลและระบบบัญชี 3 มิติ โดยงานการเงิน งานพัสดุและงานแผนใช้ร่วมกัน  
 7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน  สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ (ช่ือประกาศ
แต่งต้ังในภาคผนวกรายงานการประเมินตนเองสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน) เพื่อให้คําปรึกษา แนะนํา
และเข้าร่วมกิจกรรมของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน และผู้ใช้บริการแสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮมให้ข้อเสนอแนะ ดัง
ปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 5.1-7-2- 5.1-7-4 
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 1) สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีอาคารสถานที่พักและห้องประชุม เพื่อจัดฝึกอบรม สัมมนาและจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไป ในปี พ.ศ.2554 สํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักและห้องสัมมนาเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการให้บริการอย่าง
มีประสิทธิย่ิงขึ้น จึงเชิญ อาจารย์โสภณ ภูเก้าล้วน(ผู้ทรงคุณวุฒิ) และดร.ฐิติวรรณ สินธ์ุนอก (ผู้ใช้บริการแสนปาล์ม
เทรนนิ่ง โฮม) ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความพร้อมทางวิชาการมาเป็นที่ปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการแสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮมและพร้อมรับคําแนะนําจากผู้ใช้บริการห้องพักห้องอบรมเพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
 2)  สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีงานวิเคราะห์แผนและงบประมาณสนับสนุนการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน และจัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน ได้รับความร่วมมือจาก ดร.จตุพร สังขวรรณ ผู้ทรงวุฒิให้คําปรึกษา ช้ีแนะและให้ความรู้  
 3) จัดทําแผนพัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
 4) สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน จัดโครงการสัมมนาการประกันคุณภาพ โดยได้รับความร่วมมือจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา อังสิทธ์ิ ที่ปรึกษาการประกันคุณภาพของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนเป็นวิทยากรบรรยาย 

 8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้มอบหมายให้หัวหน้างานประกันคุณภาพเป็นผู้แทนของหน่วยงาน
เป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนประกอบด้วยผู้แทนจากทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทําและให้ข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพของวิทยาเขตกําแพงแสน จะนําผลไปรายงานในวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน และบุคลากรของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนเป็นคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา กําแพงแสน และสํานักหอสมุด กําแพงแสน 
ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 5.1-8-1 
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย2552 2553 2552 2553

5.1 ....ข้อ 7 ข้อ ...คะแนน 4 คะแนน ....ข้อ บรรลุ
   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

ผลการประเมนิของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย2552 2553 2552 2553

5.1 ....ข้อ 7 ข้อ ...คะแนน 4 คะแนน ....ข้อ บรรลุ

หมายเหตุ ไมพ่บหลักฐานขอ้ 4

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรอื 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรอื 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรอื 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร
5.1-1-1, 5.1-2-1 คู่มือการประกันคุณภาพบริการวิชาการ สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

5.1-1-2, 5.1-4-4,  
5.1-5-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนครั้งที่ 
4/2553, 5/2553, 6/2553 1/2554 และ 6/2554 วาระที ่6 การประกันคุณภาพสํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสน

5.1-1-3 แผนภูมิการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

5.1-2-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมและฝกึอบรม 
กําแพงแสน 

5.1-3-1 
 

รายงานการประเมินตนเองสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ปีการศึกษา 2553
ตัวบ่งชี้ที่ 2.13  

5.1-2-3, 5.1-4-1 แผนการประเมินคุณภาพภายในประจําปีการศึกษา 2553
5.1-4-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในทุกฝ่าย

5.1-4-3 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสํานักส่งเสริมและฝกึอบรม กําแพงแสน ประจําปี
การศึกษา 2552 

5.1-4-4 
ศธ 0513.21101/6543 เรื่อง ส่งแผนพัฒนาปรับปรุง
ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน (ส.ป.ค.01)

5.1-4-5 
 

การสัมมนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
การสัมมนาจัดการความรู้ เรื่อง หลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ข้อ) และ
กําหนดผู้รับผดิชอบ ประจําปีการศึกษา 2553

 
แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพแบบสปค.01ใน
บทที่ 4 รายงานการประเมินตนเองสํานักส่งเสริมและฝกึอบรม กําแพงแสน 

5.1-6-1 แบบเก็บข้อมูลตามองค์ประกอบ

5.1-7-1 
 

หนังสือเชิญ 
1.เชิญเป็นที่ปรึกษา 
2. เชิญเป็นวิทยากร

5.1-7-2 
 

รายงานการประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่ายคร้ังที่ 4/2554 เรื่องแผนพัฒนาเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน

5.1-7-3 เอกสารสัมมนาระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับสาํนัก 

5.1-8-1 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ.2554

5.1-8-2 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

5.1-8-3 
ประกาศแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภายภายในสําหรับคณะวิชา สํานัก สถาบัน 
หน่วยงานสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2553
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องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 5  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.8 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้

 ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

 หน่วย 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

  ตัวหาร  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 3 5 5 

5.1 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 4 5 5 4 5 3 5 5    

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ระดับความสาํเร็จของการพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการดําเนนิงาน 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  5. ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจ

ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของ

หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและ

ความต้องการของผู้รับบริการ 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือการ

ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ 

เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดร้องเรียน เป็นต้น 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอํานาจ
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป 
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ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่สําคัญครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงาน
ของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มอบให้ทุกฝ่ายวิเคราะห์
กระบวนการต่าง ๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของมีความสอดคล้องกับภารกิจของฝ่ายดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิง
ตามตัวบ่งชี้ 6.1-1-1   6.1-1-2 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลักที่สําคัญจากความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการ  ทุกฝ่ายมีการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการตามภารกิจจากข้อกําหนดที่สําคัญ 
จัดทํามาตรฐานและจัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้ผู้รับผิดชอบดําเนินการ
อย่างชัดเจน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1-2-1 – 6.1-2-2 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  มีการออกแบบจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําเอกสารคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1-
3-1  

4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่ มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน 
เป็นต้น สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อทําให้งานมีประสิทธิภาพ เช่น 
ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1-4-1 - 6.1-4-2 

5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อํานาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการใน
ปีงบประมาณต่อไป สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้มอบหมายให้ทุกฝ่ายกํากับ ติดตามและประเมินผลในการ
ปฏิบัติงานโดยมีการบันทึกผู้ใช้บริการตามกําหนดระยะเวลาของกระบวนการขอใช้บริการงานฝึกอบรม การ
ให้บริการสําเนาวีดิทัศน์ และกระบวนการรับ Walkin ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1-5-1 และสํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้เสนอรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองของผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 
ต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 6.1-5-2  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

6.1 4 ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร

6.1-1-1,  6.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักส่งเสริมและฝกึอบรม 
กําแพงแสน 

6.1-1-2, 6.1-2-2 

 

 

1.กระบวนการทําความสะอาดอาคารตึกพัก
2.กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ภายนอก 
3.กระบวนการการให้บริการห้องพัก 
4.กระบวนการขอใช้บริการงานฝึกอบรม 
5.กระบวนการบริการสําเนาวีดิทัศน์ 
6.กระบวนการจัดทําคูปองอาหาร 
7. กระบวนการเขียนข่าว

6.1-3-1, 6.1-4-1, 
 
 
 
 

ปรับปรุงกระบวนการ
1.กระบวนการทําความสะอาดอาคารตึกพัก 
2.กระบวนการเบิกจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ภายนอก 
3.กระบวนการการให้บริการห้องพัก 
4.กระบวนการขอใช้บริการงานฝึกอบรม 
5.กระบวนการบริการสําเนาวีดิทัศน์ 
6.กระบวนการจัดทําคูปองอาหาร 
7. กระบวนการเขียนข่าว

6.1-4-2 
 
 
 

1.คู่มือการทําความสะอาดอาคารตึกพัก
2.คู่มือการบรหิารโครงการฝึกอบรม 
3.คู่มือการประชาสัมพันธ์ 
4.คู่มือการสื่อสารการตลาด 
5.คู่มือการประเมินผลโครงการ

6.1-5-1 
 

1.การรายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของคณะ สถาบัน 
สํานักประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที ่4 (เดือนส.ค.-ก.ย.2553)  
2.กระบวนการการให้บริการห้องพัก

6.1-5-2 
บันทึกที่ ศ๋ธ0513.21101/7248 วันที ่6 ตุลาคม 2553 เรือ่ง ขอส่งคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ
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2.3 รายงานผลการดําเนนิงานตามตวับ่งชี้เลือก 

  สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนได้ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เลือก จํานวน 4 ตัวบ่งชี้ สํานักส่งเสริมฯ 

กําแพงแสนได้กําหนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ตามภารกิจจํานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ ตัวบ่งชี้ที่ 2.13 ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่าย

บริการทางวิชาการ และตัวบ่งชี้สนับสนุนในการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ จํานวน 3 ตัวบ่งชี้  โดยมีผลการ
ประเมินตนเองจํานวน 4 ตัวบ่งชี้ได้คะแนนเฉลี่ย 3.750  ผลประเมินได้คุณภาพระดบั ดีมาก  รายละเอียดดังนี้ 

ตัวบ่งชี ้

 ผลการดําเนินงาน 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน) 

เป้าหมาย  ผลการประเมิน (คะแนน
เต็ม 5)  

ประเมินตาม
เป้าหมาย  

 หน่วย 2552 2553 2553 2554 2552 2553 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ

  ตัวต้ัง ผลลัพธ์  ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ / = บรรลุ

  ตัวหาร  ตัวหาร ตัวหาร x = ไม่บรรลุ

 คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้เลอืก  4 ตัวบ่งชี้       5 4.50 4.50   

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก) 5 4.33 4.50 

2.13 ระดับความสําเร็จของการ
สร้างเครือข่ายบริการทาง
วิชาการ 

ข้อ 5 5 5 5 5 5 5 5    

2.20 ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม 

ข้อ N/A 3 3 2 2 N/A 3 3   

2.21 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

ข้อ N/A 5 5 4 4 N/A 5 5   

องค์ประกอบที ่3 การบริหารและจัดการ (ตัวบ่งชี้เลือก) 0 5 5 

3.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริการและการตัดสินใจ 

ข้อ N/A 5 5 5 5 N/A 5 5   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13  ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายบริการทางวิชาการ 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนในการพัฒนาเครือข่าย 

 2. มีการดําเนินงานตามแผน 

 3. มีกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่าย 

 4. มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของเครือข่าย 

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานของเครือข่าย 
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ผลการดําเนนิงาน  
1. มีแผนในการพัฒนาเครือข่าย สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้กําหนดแนวทางในการ

พัฒนาและสร้างความยั่งยืนของเครือข่ายทางวิชาการ โดยแบ่งเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 
เครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย เครือข่ายระดับมหาวิทยาลัย เครือข่ายร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ เครือข่าย
ร่วมกับภาคเอกชน เครือข่ายร่วมกับ กรม กระทรวง รัฐวิสาหกิจ เครือข่ายชุมชนและท้องถิ่น เครือข่ายเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกร และจัดทําเป็นแผนพัฒนาสําหรับ 4 ปี ภายใต้ ช่ือ แผนพัฒนาเครือข่ายในการบริการทาง
วิชาการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน(Master Plan) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ให้ร่วมสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการของสํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการให้บริการทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.13-1-1  

2.มีการดําเนินงานตามแผน สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้กําหนดผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มเครือข่าย 
ให้จัดทําแผนย่อยรองรับกลุ่มเครือข่ายที่ได้คัดเลือกแล้วว่าจะดําเนินการในปีการศึกษา 2553 เป็นกลุ่มนําร่องโดยให้
สอดรับกับแผนพัฒนาเครือข่ายฯ (Master Plan) ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.13-2-1 โดยกําหนด
ขั้นตอนและแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายเป็น 3 ขั้นตอน และให้ดําเนินการตามแผนย่อยนั้น ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.13-2-2  

3.มีกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเครือข่าย สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้จัด
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการด้านภูมิทัศน์ โดยมีดําเนินงานตามขั้นตอนที่กําหนด ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิง
ตามตัวบ่งชี้ 2.13-3-1  2.13-3-2 

4.มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของเครือข่าย สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้กําหนดให้มีการ
รายงานผลการดําเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐาน
อ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.13-4-1 – 2.13-4-2 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานของเครือข่าย  สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้
ดําเนินการนําผลจากการดําเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายมาพัฒนาและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้
ว่าจ้างผู้รับบริการ ติดตามการดําเนินงานปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ว่าจ้าง ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัว
บ่งชี้ 2.13-5-1 – 2.13-5-2 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

2.13 4 5 ข้อ 3 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

   3 คะแนนเต็ม 5 คะแนนเต็ม  

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.13-1-1 แผนพัฒนาเครือข่ายในการบริการทางวิชาการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน(Master Plan)

2.13-2-1, 2.13-4-1, 

2.13-5-2 

1.รายงานการประชุมมหาวิทยาลัย
2.รายงานประชุมแสนปาล์มแลนด์สเคป 
3.รายงานกาประชุมฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม (ผู้สนับสนุนค่ายเยาวชนสมองแก้ว)

2.13-2-2 สัญญาจ้างโครงการภูมิทัศน์ 

2.13-3-1 กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการตามตัวบ่งชี้ที่ 2.1 

2.13-3-2 1.รายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
2.หนังสือส่งงวดงานโครงการพัฒนาวิชาการ

2.13-4-2 สรุปผลแผนพัฒนาเครือข่ายบริการทางวิชาการ 

2.13-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมการเกษตรแห่งประเทศไทย 
ชมรม อบต. เทศบาล
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.20  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ประเภทของตัวบ่งชี้   กระบวนการ 

เป้าหมาย  3  ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 

 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

สอนและการวิจัย 

ผลการดําเนนิงาน  
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีการจัดทําแผนการบริการวิชาการและแผนพัฒนาเครือข่ายในการบริการทางวิชาการ
และดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 
2.20-1-1 -2.20-1-2 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรฝ่าย
การศึกษา วิจัยและพัฒนา เข้าร่วมสนับสนุนการเรียนการสอน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.20-2-1 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย ฝ่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนา ได้รับ
นโยบายจากสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างและ
ฝ่ายการศึกษาวิจัยฯ จะดําเนินงานจัดทํางานวิจัยคู่ขนานกับโครงการบริการวิชาการ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิง
ตามตัวบ่งชี้ 2.20-3-1 – 2.20-3-3 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

2.21 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 2 ข้อ บรรลุ

   5 คะแนนเต็ม  

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.20-1-1 แผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน

2.20-1-2 แผนพัฒนาเครือข่ายในการบริการทางวิชาการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน(Master Plan)

2.20-1-3 แผนภูมิการปฏิบัติงานบริการวิชาการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
2.20-2-1 หนังสือเชิญสอนวิชา 01001513 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทางการเกษตร (Human 

Resource Development in Agriculture) และวิชา 001514 การพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมในงานส่งเสริม (Participatory Development in Extention) 

2.20-3-1 รายงานการประชุมฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 5/2553 วาระที่ 5 ข้อ 5.3.8 

2.20-3-2 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานของสํานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทําสวนยาง 
งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความย่ังยืนในการประกอบอาชีพการทําสวนยางพาราของ
เกษตรกร 

2.20-3-3 รายงานผลการวิจัย (ฉบับสมบูรณ์) การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการ
พัฒนาวิชาการของงานบริการทางวิชาการสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.21  กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ประเภทของตัวบ่งชี้ กระบวนการ    

เป้าหมาย  5 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน  

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน วิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มกีารประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดําเนนิงาน 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน วิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการ ตามจุดเน้นของสถาบัน สํานักส่งเสริม
และฝึกอบรม กําแพงแสนได้กําหนดวิธีการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บริการจากแหล่งต่าง ๆ ระบุไว้ในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการบริการวิชาการของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน คือแบบสอบถาม  สรุปรายงานผลการจัด
โครงการฝึกอบรม และหนังสือให้เสนอราคาหรือบันทึกข้อตกลงจากผู้ใช้บริการ มีดําเนินการเสนอราคาและจัดทํา
ข้อตกลงจากผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.21-1-1 – 2.21-1-6 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจจากบุคคลท่ัวไปหลากหลายวิชาชีพมาเป็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้คําปรึกษาและเป็นวิทยากร
บรรยายในกิจกรรมของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.21-2-1– 2.21-2-7  

1) จัดทําแผนกลยุทธ์ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้เชิญนายจตุพร สังขวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็น
วิทยากร  

2) สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีอาคารสถานที่พักและห้องประชุม เพื่อจัดฝึกอบรม สัมมนาและจัด
กิจกรรมอื่น ๆ ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไป ในปี พ.ศ.2554 สํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารห้องพักและห้องสัมมนาเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการให้บริการอย่าง
มีประสิทธิย่ิงขึ้น จึงเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ประสบการณ์และความพร้อมทางวิชาการมาเป็นที่
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ปรึกษาด้านการบริหารจัดการแสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮมและพร้อมรับคําแนะนําจากผู้ใช้บริการห้องพักห้องอบรมเพื่อ
นําไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และสร้างหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรแสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม 

3) สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ดําเนินการตั้งสถานีวิทยุชุมคนกําแพงแสน ความถี่ 98.75 Mhz 
โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนท้องถิ่น 

4) สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้จัดต้ังชมรม สมาคมและร่วมดําเนินการกิจกรรมในชมรมที่ทําการ
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม เพื่อพัฒนางานบริการวิชาการและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

5) สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ร่วมจัดงานเกษตรกําแพงแสนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตกําแพงแสน โดยฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมดําเนินการฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ ปี2553 
ร่วมมือกับชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายเกษตรกร (การขยายพันธ์พืช การปลูก
เลี้ยงกล้วยไม้) แปรรูปอาหาร (กลุ่มแม่มหาสวัสด์ิ) 

6) สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ดําเนินการวิจัยการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
บุตรเกษตรกรสู่การจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในปี พ.ศ.2552 เพื่อสรุปความต้องการเรียนรู้ชุดวิชาของบุตรเกษตรกร
โรงเรียนบุตรเกษตรกร เพื่อนําไปพัฒนาจัดทําเป็นสื่อการศึกษาตามอัธยาศัย จํานวน 6 ชุดวิชา ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2553 สรุปผลความพึงพอใจบุตรเกษตรกรอยู่ในค่าคะแนน 4.46 ระดับดีมาก 

3.มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม สํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน ได้ดําเนินการโครงการดูแลรักษาด้านภูมิทัศน์ของอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรีจาก
กรมธนารักษ์ และดําเนินการประเมินจากผู้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสถานที่ในอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก 
จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ทราบความพึงพอใจต่อสถานที่ ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.21-3-1 

4.  มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้นําผลการประเมินสรุปด้านการนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ

พัฒนาองค์กร โดยพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานบริหารระดับกลางขั้นสูง ดังปรากฏในหลักฐาน

อ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 2.21-4-1 – 2.21-4-2 

5.มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนจัดประชุมคณะทํางานภูมิทัศน์เป็นประจําและจัดทํา
เอกสารอิเลคทรอนิกส์เรื่องแนะนําการปลูกต้นตาลโตนด ด้วยการขุดล้อมเผยแพร่ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตาม
ตัวบ่งชี้ 2.21-5-1 

ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย2552 2553 2552 2553

2.21 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 4 ข้อ บรรลุ
   5 คะแนนเต็ม  

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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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.21-1-1 บันทึกขอเสนอราคาการจ้างเหมาดูแลบํารุงรักษาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัด
นนทบุรี 

2.21-1-2, 2.21-3-5 รายงานการดําเนินงาน หลักสูตร พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงานระดับ 8 (
ข้อเสนอแนะ) 

2.21-1-3 หนังสือจากหน่วยงานภายนอกขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการ

2.21-1-4 หนังสือขอเชิญยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาการจ้างที่ปรึกษาเพื่อ
ดําเนินงานศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 

2.21-1-5 รายงานผลการสํารวจความต้องการสื่อการส่งเสริมของผู้ใช้บริการสํานักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม กําแพงแสน 

2.21-1-6 รายละเอียดโครงการพัฒนาศักยภาพนักบริหารระดับช้ันสูง 

2.21-2-1 ประกาศแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 

2.21-2-2 ข้อตกลงสัญญาจ้าง TOR งานด้านภูมิทัศน์ 

2.21-2-3 ตอบตกลงจ้างเหมาดูแลบํารุงของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

2.21-2-4 1.หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา
2.หนังสือเชิญวิทยากร

2.21-2-5 
คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายวิชาการสถานีวิทยุชุมชนสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม
กําแพงแสน 

2.21-2-6 หนังสือเชิญประชุมชมรม 

2.21-2-7 โรงเรียนบุตรเกษตรกร โครงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

2.21-3-1 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการวิชาการด้านภูมิทัศน์
(ข้อเสนอแนะ) 

2.21-4-1 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวาการ โครงการจัดต้ังและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระหว่างสหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จํากัดและ 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน

2.21-5-1 Homepage http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen
(การจัดการความรู้)
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.6  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 

เป้าหมาย  5  ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

 2. .มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของสํานัก/สถาบัน ได้แก่การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 

 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนนิงาน  
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนได้

แต่งต้ังคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ
สอดคล้องกับภารกิจ และนโยบายของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้  
3.6-1-1 – 3.6-1-2 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของสํานัก/สถาบัน ได้แก่การวิจัย 
การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ สํานักงานเลขานุการ
จัดทําฐานข้อมูลการบริหารและการตัดสินใจทางด้านการเงิน ด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์ (ตามตัวบ่งชี้ที่ 4.2) ทะเบียน
ประวัติบุคลากร (ตามตัวบ่งชี้ที่ 3.4)  ด้านการประกันคุณภาพ ด้านวิทยากรและด้านบริการวิชาการ ดังปรากฏใน
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.6-2-1 – 3.6-1-2 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่ใช้ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของสํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.6-3-1  

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้นําผลการประเมินมาปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.6-4-1  

5.มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน สนับสนุนให้

บุคลากรติดต่อสื่อสาร หรือส่งข้อมูลต่าง ๆ ในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเป็นประจํา ดังปรากฏในหลักฐาน

อ้างอิงตามตัวบ่งชี้ 3.6-5-1 
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ผลการประเมนิตนเองเท่ากับผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 2552 2553 2552 2553

3.6 N/A 5 ข้อ N/A 5 คะแนน 5 ข้อ บรรลุ

   5 คะแนนเต็ม  
 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.6-1-1 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนยีสารสนเทศ 
3.6-1-2 แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.6-2-1 แบบเก็บข้อมูลองค์ประกอบที่ 2 องค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 

3.6-2-2 
1.ฐานข้อมูลประวัติวิทยากรโครงการความร่วมมือด้านบริการวิชาการ 
2. ฐานข้อมูลทําเนียบรุ่นหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารพนักงาน ระดับ9 รุ่น 
34-38 

3.6-2-3 โครงการบริหารจัดการฐานข้อมูลสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
3.6-3-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
3.6-4-1 

 
Homepage http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen
(ปรับปรุงใหม่) 

3.6-5-1 บัญชีรายชื่อบุคลากรสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนใช้เครือข่ายนนทรี 

 

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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บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ 
และผลผลิต ซึ่งมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ 
ไม่คิดค่าคะแนน แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 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

การประเมินคณุภาพการสนบัสนนุตามภารกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนพบว่า  มีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่กําหนดของ มก. 
จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดดังตารางที่  

ตารางที่ 3.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ยของสํานักส่งเสริมฯ กพส. ผลการประเมิน
ของสํานัก ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

-
- 

5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - 5.00 4.57 4.72 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจัดการ 5.00 5.00 - 5.00 ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและงบประมาณ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 4.00 - 4.00 ดี

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและปรับปรุง
ระบบดําเนินงาน 

- 5.00 - 5.00 ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 5.00 4.89 4.72 4.86 
ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก 
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  เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนภารกิจด้านการเรียนการสอน พบว่าสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีข้าราชการ (สาย
วิชาการ ก) สอนนิสิตคณะเกษตร บางเขน และวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. การสนับสนุนภารกิจด้านการวิจัย พบว่า สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีนโยบายให้ฝ่ายการศึกษา วิจัย
และพัฒนา ดําเนินการโครงการพัฒนาวิชาการตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้างและฝ่ายการศึกษาฯ จะดําเนินการ
งานวิจัยควบคู่กับโครงการพัฒนาวิชาการ 

3. การสนับสนุนภารกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่าสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้
ดําเนินกิจกรรมตามตัวบ่งชี้ที่ 2.13 โดยมีเครือข่าย 7 กลุ่มและพัฒนาสถาบันเกษตรกรแก่สังคมและประเทศชาติ 

4. การสนับสนุนภารกิจด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่าสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน จัด
กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของสํานัก 

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน สามารถวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินปีการศึกษา 2553 เท่ากับ 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับ 

ดีมาก ซึ่งสามารถสรุปผลการประเมินรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
  จุดแข็ง 

1.  มีการถ่ายทอดแผนการปฏิบัติงานประจําปีจากระดับผู้บริหารสู่ระดับปฏิบัติงาน 
2. สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน กําหนดแบบฟอร์ม และมีการติดตามให้รายงานผลการดําเนินงานตาม 

ตัวบ่งชี้ของแผนการปฏิบัติงานประจําปีรายไตรมาส 
 

  จุดที่ควรพฒันา 
   - 

  ข้อเสนอแนะ 
  -



รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      100 
 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีภารกิจในการให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยนําผลงานการศึกษา ค้นคว้า 

วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน รวมทั้งผลิต พัฒนาและบริการสื่อ เพื่อใช้ในการส่งเสริมเผยแพร่ 
ฝึกอบรม และเพื่อการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังให้บริการด้านสถานที่เพื่อจัดอบรม ประชุม สัมมนา และดูแล
ปรับปรุงภูมิทัศน์ตามสถานที่ต่าง ๆ มีผลการประเมินตามรูปแบบและกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน
องค์ประกอบที่ 2  เท่ากับ  4.71 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยพิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัว
บ่งชี้ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับสํานัก  
  จุดแข็ง 

1. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มนีโยบายและสนับสนุนให้บุคลากรจัดกิจกรรม/โครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 

2. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มกีารประเมินความพึงพอใจ จากผู้รับบริการและจากผลการ
ประเมินส่งใหผู้้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคณุภาพของงานและมอบความไว้วางใจให้สาํนักส่งเสริมและฝึกอบรม 
กําแพงแสน ดําเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง 

3. การให้บริการวิชาการของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน มีการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนมี
การสํารวจความต้องการ การวางแผน ดําเนินการ ประเมินผล และนําข้อเสนอแนะมาปรบัปรุงการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

4. สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน สนับสนุนการจัดต้ังสมาคมและชมรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม
อาชีพนั้น ๆ ในการพัฒนาสังคมและชุมชน 

  จุดที่ควรพฒันา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีผู้บริหารหน่วยงานที่นําระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มาใช้

ในการบริหาร ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง กําหนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้บุคลากรมีโอกาสได้ศึกษา เรียนรู้ตามที่ได้
กําหนดไว้ในแผนการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  และปลูกฝังให้บุคลากรมีความรักในองค์กร ซึ่ง
คณะกรรมการบริหารได้นําผลมาพิจารณาปรับปรุงการบริหารและจัดการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนด
ไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ
สํานักส่งเสริมฯ  กําแพงแสนจึงได้กําหนดแผนการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านบริการวิชาการ 
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เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้และเพื่อพัฒนาไปสู่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมได้อย่างยั่งยืนและยังช่วย
กระชับและลดช่องว่างระหว่างบุคลากรรุ่นใหม่กับบุคลากรรุ่นเก่าด้วย 

สํานักส่งเสริมฯ  กําแพงแสน กําหนดแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปีงบประมาณ  2553-
2556 เพื่อให้สอดคล้องกับการแถลงนโยบายต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามวาระการดํารงตําแหน่งของ
ผู้อํานวยการ ได้ดําเนินการให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม และได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิประจํา
หน่วยงานมาเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อคณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการพัฒนา
ระบบสมรรถนะความสามารถ  (Competency)  เพื่อทําการประเมินสมรรถนะของบุคลากรตามระบบ 
Competency ที่สํานักงาน ก.พ. ได้กําหนดไว้ โดยในขั้นตอนแรกเป็นการสร้างและพัฒนา เตรียมบุคลากร เตรียม
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ดําเนินการประเมินและจัดทําแผน IDP รายบุคคล นอกจากนี้ได้จัดทําแผนการพัฒนา
ความก้าวหน้าในสายงาน (Career Development) เช่น การสร้างระบบคนดี คนเก่ง (Talent Management) ผัง
ทดแทน (Succession Plan) ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนา และจากการดําเนินการตามแผนการ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จึงทําให้สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้มีการกําหนดใบมอบหมายงาน (JA) ให้
สอดคล้องกับ competency ในการนําไปสู่การพัฒนารายบุคคล IDP และเชื่อมโยงกับการประเมินเพื่อพิจารณา
ความดีความชอบประจําปี 

สําหรับด้านการบริหารความเสี่ยงที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่เพิ่มขึ้นในระบบประกันคุณภาพ  
การบริหารจัดการด้านความเสี่ยงของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ดําเนินการมาก่อนแล้วต้ังแต่ปี 2549 ซึ่งสํานัก
ส่งเสริมฯ กําแพงแสนได้พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง 7 ด้าน คือ ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหาร ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ด้านการบริหารพัสดุ และด้านการเงินบัญชี  
  จุดแข็ง 

1. มีการประเมินภาวะผู้นําตามหลักธรรมาภิบาล 10 ด้าน และประเมินศักยภาพของผู้บริหาร แยกเป็น
รายบุคคล 

2. สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ให้ความสําคญัต่อการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ให้ความสําคญัต่อแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์และมีการดําเนินการตามแผน 
4. สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้เชิญบุคลากรภายนอกเข้าร่วมในการบริหารงาน เช่น 

กรรมการประจําสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ สมาคมส่งเสริมการเกษตรแห่ง
ประเทศไทย สมาคมปาล์มประดับแห่งประเทศไทย ชมรม อบต. ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศิษย์เก่า
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ชมรมสมาชิกสภาเทศบาล ชมรมผู้เพาะเห็ดเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมี
กิจกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภารกิจด้านการให้บริการวิชาการตามความต้องการ
ของสังคม 

5. สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้การจัดทําและการกระจายแผนกลยุทธ์สู่แผนการ
ปฏิบัติงานประจําปี  
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  จุดที่ควรพฒันา 
1. ตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา 2553 ส่วนใหญ่เป็นกระบวนการและตัวบ่งชี้ใหม่ ทําให้การติดตามงานและ

รวบรวมหลักฐานตามตัวบ่งชี้ไม่ครอบคลุมทัง้หมด 
  ข้อเสนอแนะ 
   - 

องค์ประกอบที่ 4 การเงนิและงบประมาณ 
การวิเคราะห์ตนเองจากผลการดําเนินงานสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีผลการประเมินตามรูปแบบและ

กระบวนการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 4 เท่ากับ 5 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดีมาก โดยพิจารณาจาก
ผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงาน
ระดับสํานัก  

 ผลการวิเคราะห์ตนเองระดับหน่วยงาน  
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้มีการวิเคราะห์ตนเอง พบว่า เป็นหน่วยงานที่พ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ

มาอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถก่อสร้างอาคารตึกพักพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ด้วยเงินรายได้ของสํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน และปัจจุบันได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนหนึ่งและจากเงินรายได้สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสนอีก
ส่วนหนึ่ง เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารหอพักและอาคารอเนกประสงค์ จํานวน 2 อาคาร ภายในวงเงินกว่า 117 ล้าน
บาท ซึ่งเมื่อดําเนินงานแล้วเสร็จจะปิดตึกพักที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น (หอพัก A B C D) เพื่อซ่อมแซม
ทีละอาคาร จําเป็นต้องมีการวางแผนทางด้านการเงินเป็นอย่างดี สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ทําความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อแสวงหารายได้เข้าสู่หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ทางด้านการเงินและระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน มีการบริหารจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์โดยมีสํานักงานเลขานุการเป็นผู้
ดําเนินงาน อันประกอบด้วย ด้านการเงินและงบประมาณ ด้านครุภัณฑ์ และพัสดุ ตลอดจนการจัดการใช้รถยนต์ ทั้ง
รถยนต์ของทางราชการที่สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน เป็นเจ้าของ และรถยนต์เช่าเหมาของเอกชน เพื่อให้เกิดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ร่วมกับหน่วยงานภายในวิทยาเขตกําแพงแสน โดยเฉพาะด้านอาคารสถานที่ภายใต้การบริหารงานที่ให้ช่ือว่า แสน
ปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม นั้น ได้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันแบบไม่คิดมูลค่า  

ในปีการศึกษา 2553 สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการ
ให้บริการครบทุกกิจกรรม ครอบคลุมทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ซึ่งรวมถึงต้นทุนทั้งหมด  มีการ
กําหนดกิจกรรมและผลผลิตของกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน  มีเกณฑ์กําหนดต้นทุนทางตรงและต้นทุน
ทางอ้อมของกิจกรรมเชื่อมโยงต้นทุนสู่ผลผลิตที่สามารถสะท้อนค่าใช้จ่ายที่แท้จริง  ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
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  จุดแข็ง 
1. มีศักยภาพในการหารายได้จากหน่วยงานหลากหลายช่องทาง และหลายรปูแบบ 
2. สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ดําเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของกิจกรรมการใหบ้ริการครบทุก

กิจกรรม 

  จุดที่ควรพฒันา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
  - 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทุก

ฝ่าย มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กําหนดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานบุคลากรของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน
ประจําวัน โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 5 เท่ากับ 4.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับ ดี โดย
พิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพ
ของหน่วยงานระดับสํานัก  

นอกจากนี้สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ยังได้จัดทําเอกสารชี้แจงเพื่อประกอบการจัดเตรียมหลักฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน(ข้อ)และกําหนดผู้รับผิดชอบรายตัวบ่งชี้ประจําปีการศึกษา 2553 เพื่อทําความเข้าใจกับทุกฝ่ายใน
การเตรียมเอกสารให้ตรงกับเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ ซึ่งเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง 

  จุดแข็ง 
1. คณะกรรมการและคณะทํางานสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ประชุมจัดทําเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์

มาตรฐานรายข้อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพภายในให้เป็นทิศทางเดียวกันและสามารถรวบรวมเป็น
ข้อมูลในระดับสํานักได้ครบถ้วน 

2. บุคลากรทุกระดับให้ความสําคัญและให้ข้อมูลในการจัดทําประกันคุณภาพ 

  จุดที่ควรพฒันา 
 - 

  ข้อเสนอแนะ 
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานและแจ้งให้หน่วยงานย่อยทราบโดยเร็ว เนื่องจาก

เป็นด้านกระบวนการมาก 
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องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน 

สํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค โดยพิจารณาถึงกระบวนการที่ให้
ความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง นํามาเป็นแนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
รวมถึงความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณและระยะเวลา โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในองค์ประกอบที่ 6  
เท่ากับ 5.00 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก โดยพิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยได้กําหนดไว้ในระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานระดับสํานัก  
  จุดแข็ง 

1. มีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกฝ่าย 
2. มีการกําหนดกระบวนการดําเนินงาน แล้วนํามาทบทวนเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยมีผู้ใช้บริการ

ประเมินผลและนําไปปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานภายใน อย่างมีประสิทธิภาพ 
  จุดที่ควรพฒันา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
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3.3 รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ได้ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงาน
ย่อยต่างๆ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องตาลกิ่ง อาคารฝึกอบรม ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตร
แห่งชาติ มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาและขอ้เสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ
สํานักงาน
เลขานุการ 

 1. ควรมีการนําผลการพิจารณา
หรือข้อเสนอแนะจากผู้บริหารใน
เรื่องการดําเนินงานไปทบทวน 
ปรับปรุง แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี

ฝ่ายส่งเสริม
เผยแพร่และ
ฝึกอบรม 

 1. ในการนําหลักฐานประกอบการ
ตรวจเอกสาร ควรทําเครื่องหมาย
บอกตําแหน่งที่ชัดเจนเพื่อความ
สะดวกในการตรวจสอบ

ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

 1. ผลการดําเนินงานในเกณฑ์ข้อ 1 
เป็นการรายงานผลในภาพของ
สํานักฯ ควรปรับให้เป็นรายงาน
ของฝ่ายสื่อ 
2. ไม่พบการกําหนดเป้าหมายใน
วัตถุประสงค์ของฝ่าย ข้อที่ 1.
ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการใน
การผลิตและใช้สื่อ 

ฝ่าย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

1.ฝ่ายฯ มีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ของฝ่ายฯ และกลยุทธ์ของสํานัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพแสน โดย
ผ่านการประชุมฝ่าย ซ่ึงบุคลากรได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการวางแผนการดําเนินงาน
โครงการ รวมท้ังปัญหา อุปสรรค และ
การสรุปผลการดําเนินงานโครงการต่างๆ 
เป็นรายไตรมาส  ให้สามารถบริหาร
จัดการได้ครบทุกภารกิจตามแผนปฏิบัติ
งาน 
2.ฝ่ายฯ  มีการวิ เคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข
และปรับปรุง ติดตามแผนให้บรรลุตาม
แผนที่ได้กําหนดไว้อย่างเป็นระบบ 
 
 

1.เอกสารแหล่งตรวจสอบจาก
วาระการประชุมยังไม่ครอบคลุม
กับเกณฑ์มาตรฐาน เช่น การนํา
ผลการดําเนินงานมาปรับปรุง
และเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนที่ได้
กําหนด 
2.เอกสารแหล่งตรวจสอบควรมี
การจัดเอกสารแนบให้เรียบร้อย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ตรวจ 
ประเมิน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
สํานักงาน
เลขานุการ 

1. สํานักงานเลขานกุารมีการบริหารงาน
โครงการบริการวิชาการด้านภูมิทัศน์ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ชุมชน สังคมได้เป็นอย่างดี 
2. สํานักงานเลขานกุาร มีการให้บริการ
ทางวิชาการหลายกิจกรรม และสามารถ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการได้ 
จึงทําให้สามารถนํามาประเมินการ
ดําเนินงานตลอดจนสามารถนํามาใช้ใน
การพัฒนาการให้บริการทางวิชาการของ
สํานักงานเลขาตอ่ไปได้ 

1.การจัดเตรียมเอกสารแหล่ง
ตรวจสอบ ตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ สํานักงาน
เลขานุการ คณะกรรมการฯ พบว่า 
นําเอกสารแหล่งตรวจสอบนําไป
จัดไว้ในองค์ประกอบที่ 4 เอกสาร
ควรจัดไว้ใน 2.2-1  

ฝ่ายส่งเสริม
เผยแพร่และ
ฝึกอบรม 

 1. ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และ
ฝึกอบรม ควรตระหนักและให้
ความสําคัญต่อภารกิจหลักด้าน
อื่นๆ เช่น ด้านการส่งเสริมและ
เผยแพร่ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการประจําปี  และ
ควรมีการสรุปติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานด้วย ตลอดจนการ
นําผลการปฏิบัติงานตามแผนมา
นับรวมเป็นกิจกรรมเพื่อตอบระบบ
การประกันในตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ด้วย 
2. ควรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ท่ีนํามาเป็นหลักฐานอ้างอิงในแต่
ละตวับ่งชี้อย่างรอบคอบ เช่น ใน
หลักฐานอ้างอิงรหัส  2.21 -1-2  
จะต้องเป็นหลักฐานที่แสดงถึง มี
การสํารวจความต้องการของชุมชน
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ
ประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทาง
วิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน แต่
หลักฐานที่นํามาใช้เป็นสัญญาการ
จ้างให้นายอํานาจ ศรีเทพ เป็น
พนักงานเงินรายได้  จึงไม่ตรง ไม่
สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงตรวจสอบ
ได้ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ
ฝ่ า ยสื่ อ ก า ร
ส่งเสริม 

 1.ตัวบ่งชี้ 2.1 จากการตรวจ
หลักฐาน คณะกรรมการฯพบการ
นับจํานวนกิจกรรมย่อยเพียง 4 
กิจกรรมคือ การผลิตวีดิทัศน์ 
ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผลิต
เอกสารเผยแพร่ และผลิต
รายการวิทยุ 
2.ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 หลักฐาน 2.3-1-
1 รูปเล่มของการเขียนรายงาน
การวิจัย ควรจัดทําให้เป็น
มาตรฐาน ประกอบด้วยคํานํา  
สารบัญ  บทสรุปผู้บริหาร บทนํา  
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  รูปแบบ
การวิจับ สรุปผลการวิจัย การ
อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะในการ
วิจัยครั้งต่อไป 

ฝ่ายสื่อสาร
กาคลาด 

1. บุคลากรมีความเข้าใจต้ังใจในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้และความสามารถ
ท่ีเกิดจากประสบการณ ์

1. ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 กิจกรรม/
โครงการทางบรกิารวิชาการและ
วิชาชีพ ทางฝ่ายฯ นับจํานวน
โครงการไม่ครบ ฝ่ายนับได้ 2 
กิจกรรม แต่ฝ่ายมีกิจกรรม/
โครงการทางบรกิารวิชาการและ
วิชาชีพ 4 กิจกรรม เนื่องจาก
หลักฐานของฝ่ายไม่ถูกต้องจึงต้อง
มีการปรับหลักฐานใหม่ 
2. ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ระดับความพึง
พอใจของผู้รับบริการ ฝ่ายมีการ
ประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการ 2 โครงการ แต่มี 1 
โครงการที่ข้อมูลยังไม่ถูกต้องจึงใช้
โครงการที่ตอบตัวบ่งชี้นี้เพียง 1 
โครงการ ทําให้ตัวบ่งชี้นี้มีผลการ
ดําเนินงานลดลง จากเดิม 4.51 อยู่
ในระดับ 5 ดีมาก เป็น 3.95 อยู่ใน
ระดับ 4 ดี 
3. ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ฝ่ายควรมีการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆเพิ่มเติม 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ
4. ดําเนินงานที่ผ่านมาบาง
กิจกรรมไม่สอดคล้องกับภารกิจ
หลักของฝ่าย จึงควรมีการเพิ่มการ
ดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของฝ่าย
เพื่อให้ฝ่ายมีการทํางานที่
สอดคล้องกับหน้าท่ีของฝ่ายอย่าง
แท้จริง  

ฝ่าย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

 1.ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 การคํานวณค่ารอ้ย
ละฝ่ายฯคํานวณได้ 118.75% 
คณะกรรมการคํานวณได้ 
105.56%เนื่องจากฝ่ายฯ นับ
จํานวนบุคลากรประจํา
คลาดเคลื่อน และควรแปลงค่าร้อย
ละของกิจกรรม/โครงการบริการ
ทางวิชาการเพื่อนําคะแนนมา
เปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน
ด้วย ผลการแปลงค่าคะแนน
เท่ากับ 5.28 คะแนน 
2.ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ฝ่ายฯมีการ
ประเมินโครงการเพียง 6 
โครงการ ควรทําการประเมินทุก
โครงการ เพื่อศึกษาผลกระทบ 
ข้อเสนอแนะ ท่ีฝ่ายฯได้ไป
ให้บริการกับผู้รับบริการ 
3.ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ฝ่ายฯ ประเมิน
ตนเองได้ 3.23 คะแนน 
คณะกรรมการประเมินได้ 3.69  
คะแนน  
เนื่องจากฝ่ายฯ คํานวณค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจ และจํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามคลาดเคลื่อน ดังนั้น
จึงส่งผลให้ฝ่ายฯ มีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้น  
4. ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลการตรวจ
รหัสเอกสาร 2.3-2-3  หลักฐาน
เอกสารไม่ตรงกัน และ 2.3-4-4 
ไม่พบหลักฐานอ้างอิง 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
สํานักงาน
เลขานุการ 

1.มีการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนด
ผู้รับผิดชอบงานต่างๆ การกระจายอํานาจ
การตัดสินใจ ซ่ึงจะมีการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานในการประชุม
ฝ่ายฯ ซ่ึงทําให้สามารถบริหารจัดการงาน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.หลักฐานอ้างอิงไม่ครบตาม
จํานวนที่ระบุไว้ ควรมีการจัดหา
หรือหากมีการใช้ร่วมกับ
องค์ประกอบอื่น ควรระบุให้
ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการ เช่น 
หลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับรายงาน
การประชุม ท่ีผู้รับการประเมินระบุ
ไว้ว่ามีจํานวน 8 ครั้ง แต่
คณะกรรมการพบเพียง 6 ครั้ง 
เป็นต้น และพบว่าหลักฐานอ้างอิง
นั้นอยู่ในองค์ประกอบอื่น ซ่ึงทําให้
ค้นหาไม่สะดวก  

ฝ่ายส่งเสริม
เผยแพร่และ
ฝึกอบรม 

1. มีการจัดการองค์ความรู้ให้บุคลากรตาม
ภารกิจทุกคนทุกระดับอย่างต่อเนื่องและมี
การติดตามผลการปฏิบัติงานและรายงาน
จากท่ีได้รับการถ่ายทอดนําไปปฏิบัติจริง
และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นรายบุคคล 
2. ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม เปิด
โอกาสให้บุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการดําเนินงานของฝ่าย 
เช่น การประชุมร่วมกับชมรมต่างๆ ท่ี
ปรึกษาและผู้ทรงวุฒิประจําหลักสูตร

1. ฝ่ายสง่เสริมเผยแพร่และ
ฝึกอบรม ยังมีการพัฒนางานการ
วิจัยด้านการส่งเสริมและเผยแพร่
น้อย   
 

1. ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และ
ฝึกอบรม ควรพัฒนาการทํางาน
วิจัยด้านการส่งเสริมและเผยแพร่
ให้มากขึ้น   
 

ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

1.การจัดการองค์ความรู้เรื่องการผลิตวีดิ
ทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Sony 
Vegas) ซ่ึงสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง 
เช่น ฝ่ายการศึกษานําไปตัดต่อวีดิทัศน์ 
นักบริหารระดับกลางฯ (นบก.) 

1. ตัวแทนที่เป็นคณะกรรมการฯ 
ควรทําความเข้าใจและถ่ายทอด
ข้อมูลให้บุคลากรในฝ่ายรับทราบ
อย่างชัดเจน  
2. ตัวแทนฝ่ายท่ีเข้าร่วมประชุม
การถ่ายทอดความรู้ เรื่องการ
จัดทําหลักฐานประกอบตัวบ่งชี้ 
ควรรับฟังข้อมูลและทําความเข้าใจ
ในรายตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน  

ฝ่ายสื่อสาร
การตลาด 

 1.ฝ่ายมีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับด้าน
การตลาดโดยตรง แต่ไม่มีบุคลากร
ท่ีจบการตลาดมาทํางานในฝ่าย
โดยตรง จึงควรมีการส่งเสริมให้
บุคลากรเดิมมีองค์ความรู้ด้าน
การตลาดเพิ่มมากขึ้น เช่น 
การศึกษาต่อ การฝึกอบรม
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ
2. ตัวบ่งชี้ 3.1 เพิ่มหลักฐาน
รายงานการบริหารความเสี่ยง 
3. ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 ในการจัดการ
ความรู้ (KM) ควรมีการติดตาม
ประเมินผลความสําเร็จท่ีชัดเจน 

4. ตัวบ่งชี้ 3.3 เกณฑ์ข้อ 2 ควรมี
การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยง 
อย่างน้อย 1 ด้าน ตามบริบทของ
หน่วยงาน 
5. ตัวบ่งชี้ 3.5 รหัสหลักฐานผิด

ฝ่าย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

1.ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา ติดตาม
ผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย รวมทั้ง
วิเคราะห์ผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
แบบมีส่วนร่วม ผ่านการประชุมฝ่ายฯ
เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน
ต่อไป 
2.บุคลากรของฝ่ายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนามีศักยภาพในการทํางานวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร
จัดการได้ดีแม้มีภาระงานมาก 
3.ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพฒันา ให้
ความสําคัญในการจัดทําการจัดการ
ความรู้ (KM) โดยกําหนดหัวข้อการ
จัดการความรู้ตามศักยภาพและความ
ต้องการ ท้ังภายในฝ่ายและบูรณาการ
ร่วมกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อมุ่งสู่หน่วยงานสู่
องค์การเรียนรู้ (LO) เช่น การจัดการ
ความรู้เรื่อง การพูดในที่สาธารณะ 
(Public Speaking) การพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนแบบการศึกษานอก
ระบบ โดยการประยุกต์ใช้ระบบการ
พัฒนาสมรรถนะ (Competency) การ
จัดทําแบบสอบถามโครงการประเมินผล
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้
สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ และ การจัดทํา TOR และ 
Proposal เป็นต้น 

1.แม้ว่าฝ่ายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา สนับสนุนให้บุคลากร
ประจําท่ีได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพเฉพาะทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ แต่
เนื่องจากภาระงานและกิจกรรม
การดําเนินงานของฝ่ายฯส่วน
ใหญ่เป็นการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ทําให้บุคลากรยังไม่มี
โอกาสรับการพัฒนาในระดับ
ต่างประเทศหรือการพัฒนาท่ี
ต้องใช้ระยะเวลานาน 
2.ควรมีการสรุปจากการ KM 
และติดตามผล 
 

1.ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 ผู้บริหารฝ่ายฯ มี
การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้ปฏิบัติ 
สนับสนุนให้มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานได้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 
2.ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และ KM ควรมีการติดตาม
ประเมินผล 
3.ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3การวิเคราะห์ความ

เสี่ยงให้วิเคราะห์เฉพาะฝ่ายฯ วิจัย 

4.ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4 ฝ่ายฯควร

แสดงผลการติดตาม การพัฒนา

บุคลากรจากการเรียนรู้ เช่น การ

เขียน TOR 

5.ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 จากการตรวจ 
พบว่าบุคลากรของฝ่ายฯ มี
จํานวน 18 คน ซ่ึงฝ่ายนับได้ 16 
คน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

1.สํานักงานเลขานุการมีการพัฒนาระบบ
กลไกด้านการเงิน การคลัง และการ
คํานวณต้นทุนผลผลิตท่ีสอดคล้องทุก
กิจกรรมกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานได้
อย่างชัดเจน 

1. รายงานผลการตรวจสอบเงิน
รายได้ มีกรรมการบางท่านยัง
ไม่ได้ลงนาม ควรมีการตรวจสอบ
ให้เรียบร้อยก่อนนํามาใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิง 
2. รายงานการทางการเงินที่
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน โดยนํารายงาน
ประชุมฝ่ายสํานักงานเลขานุการ
มาแสดงนั้น ในรายงานการ
ประชมุได้รายงานให้ทราบว่า 
รายงานทางการเงินได้นําเสนอต่อ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ 
ได้ทราบแล้วเพียงเท่านั้น ซ่ึงไม่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดไว้  
3.การนับจํานวนโครงการ/
กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด ท่ี
มีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ผู้
ประเมินนับได้จํานวน 28 
กิจกรรม แต่คณะกรรมการ
ประเมินตรวจพบว่ามีจํานวน 37 
กิจกรรม หลักฐานอ้างอิงที่แสดง
ในตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 ไม่ตรง ซ่ึงเป็น
เรื่องของการประเมินผู้รับบรกิาร
ด้านการเงิน

1.การจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิง
สําหรับการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้นั้น ควรมี
การจัดทําให้ครบถ้วนและ
เรียบร้อย ตลอดจนสามารถ
นําเสนอให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้น เพื่อ
ความสะดวกในการตรวจสอบ
ของคณะกรรมการประเมินต่อไป 
 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
สํานักงาน
เลขานุการ 

สํานักงานเลขานกุารมีบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้
สู่ระดับฝ่ายและให้คําปรึกษาได้อย่าง
ครบถ้วน ลดปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
มาก 

1. หลักฐานอ้างอิงไม่ครบตามที่
ระบุไว้ เช่น หลักฐานอ้างอิง 5.1-
1-1 – 5.1-1-4 คณะกรรมการ
ตรวจไม่พบหลักฐานอ้างอิงที่ 5.1-
1-2  
2.หลักฐานอ้างอิงในเกณฑ์
มาตรฐานที่ 7 ยังไม่ครบถ้วน ไม่
สามารถนําเสนอให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานได้อย่างชัดเจน ควร
เพิ่มเติมข้อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้บริการและบันทึก
รายละเอียดให้ชัดเจนในรายงาน

1.การจัดเตรียมหลักฐานอ้างอิงนั้น 
ควรพิจารณาเนื้อหาของหลักฐาน
อ้างอิงที่ใช้ให้สอดคล้องและสื่อ
ความหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนด ตลอดจนควรระบุ
รายละเอียดของหลักฐานอ้างอิงที่มี
ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วในการพิจารณาของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ
การประชุมท่ีใช้เป็นหลักฐาน
อ้างอิงต่อไป 
3.หลักฐานอ้างอิงการแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการทําแผนกล
ยุทธ์นั้น หากใช้คําสั่งแต่งตั้งเพียง
อย่างเดียวนั้น ไม่สามารถอธิบาย
ได้ว่ามีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนกลยุทธ์จริงหรือไม่ 
ควรเพิ่มเติมภาพกิจกรรมหรือ
รายละเอียดของเนื้อหาให้มาก
ย่ิงขึ้น 
4.หลักฐานอ้างอิงที่นํามาให้
คณะกรรมการได้ตรวจสอบนั้น 
ควรระบุให้ชัดเจน เช่น รายงาน
การประชุมครั้งที่เท่าไหร่ เพื่อให้
เกิดความสะดวกและรวดเร็วใน
การตรวจสอบคณะกรรมการ

ฝ่ายส่งเสริม
เผยแพร่และ
ฝึกอบรม 

1. บุคลากรของฝา่ยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการถ่ายทอดความรูก้ารประกัน
คุณภาพซ่ึงกันและกัน 
2. มีการจัดทําขั้นตอนและแนวทางการ
ประเมินคุณภาพภายในฝ่ายและกําหนด
ผู้รับผิดชอบ  รวมทั้งบุคลากรในฝ่ายให้
ความร่วมมือในการดําเนินการประกัน
คุณภาพเป็นอย่างดี 

1. เนื่องจากบุคลากรของฝ่าย
ส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม มี
ภารกิจหลายด้านจึงควรสร้าง 
successer ด้านการประกัน
คุณภาพ เพื่อสามารถทํางาน
ทดแทนกันได้ 

ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

 1. เกณฑ์ข้อ 6  หลักฐานที่นํามา
แสดงไม่ตรง ควรแสดงหลักฐาน
ด้านสารสนเทศตามแบบเก็บ
ข้ อ มู ล ดิ บ ร า ยอ งค์ ป ร ะกอบ 
(ภาคผนวกท้ายเล่ม) 
2 .  บุคลากรของฝ่าย  ยังขาด
ทักษะในระบบและกระบวนการ
ทําประกันคุณภาพ 

ฝ่ายสื่อสาร
การตลาด 

  1. หลักฐาน สปค.02 การ
ติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ พบว่า ทุกกิจกรรม/
โครงการไม่ได้บอกถึงร้อยละ
ผลสําเร็จของโครงการ และไม่ได้
มีการระบุหลักฐานที่สอดคล้อง
กับโครงการ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ
ฝ่าย
การศึกษา 
วัจัยและ
พัฒนา 

1.บุคลากรของฝ่ายฯ มีการถ่ายทอด
ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายใน
ผ่านการประชุมของฝ่ายฯ และได้จัดทํา
ขั้นตอนและแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับฝ่ายและกําหนดผู้รับผิดชอบ 
เพื่อให้บุคลากรทุกคนภายในฝ่ายฯมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพ 
2.มีการจัดเก็บข้อมูลและการประสานงาน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

1.เกณฑ์มาตรฐานที่ 3 มีการ
กําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัต
ลักษณ์ของหน่วยงานควรเพิ่ม 
เอกสารอ้างอิง 2.13-1 (Master 
plan)  แผนพัฒนาเครือข่ายการ
ให้บริการวิชาการของ สฝ.กพส. 
2.เกณฑ์มาตรฐานที่ 4 ควรเพิ่ม
หลักฐานอ้างอิงในการตรวจสอบ
โดยนําผลจากการตรวจสอบ
ภายในและภายนอกมาพิจารณา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนา 
3.เกณฑ์มาตรฐานที่ 7 ไม่พบ
หลักฐานอ้างอิงตามตัวบ่งชี้ (5.1-
7.2) และควรเพิ่มแผนพัฒนา
เครือข่ายงานบริการวิชาการของ 
สฝ.กพส. 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน
สํานักงาน
เลขานุการ 

1.สํานักงานเลขานุการ มีการประเมิน
ตนเองและติดตามผลการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ตลอดจนบุคลากรของฝา่ยฯ 
เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ
ของตนเองเป็นอย่างดี เนื่องจากมีการจัด
ประชุมฝ่ายต่ออย่างเนื่อง จึงทําให้การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการดําเนินงาน
นั้น ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.หลักฐานอ้างอิงที่นํามาเสนอไม่
สอดคล้องและไม่สื่อความหมาย
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
เช่น การกําหนดหรือทบทวน
กระบวนการหลักท่ีสําคัญ ผู้รับ
การประเมินนําเสนอเพียงรายงาน
ประชุมฝ่ายฯ ซ่ึงไม่สามารถสื่อ
ความหมายได้ชัดเจนเท่าท่ีควร 
ตลอดจนขาดหลักฐานที่บ่งบอก
ถึงการมอบหมายงานที่ชัดเจน 
หรือหลักฐานที่แสดงถึงผลหลัง
การปฏิบัติตามแผนการควบคุม/
แผนลดระยะเวลาดําเนินงาน เปน็
ต้น

1.หลักฐานอ้างอิงที่จะนํามาใช้เป็น
แหล่งตรวจให้กับคณะกรรมการ
นั้น ควรพิจารณาให้มีความ
สอดคล้อง หรือระบุให้ชัดเจนว่าสื่อ
ความหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กําหนดอย่างไร 

ฝ่ายส่งเสริม
เผยแพร่
และ
ฝึกอบรม 

1. ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม ให้
ความสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการของ
ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง  ตามแบบ สปค. 01 และแบบ
ติดตาม สปค. 02   

1. ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และ
ฝึกอบรมมิได้จัดเอกสารหลักฐาน
ในส่วนของ สปค.02 ให้
ตรวจสอบ จึงควรจัดเตรียม
เอกสารหลักฐานและกําหนดรหัส
เพื่อการตรวจสอบในครั้งต่อไป

ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

 1. มีการทบทวนขั้นตอนการ
ให้บริการ เห็นควรจัดทําเป็นคู่มือ
การสําเนาวีดิทัศน์ใส่รายละเอียด
และรูปภาพประกอบในแต่ละ
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ
ขั้นตอน 
2. ขั้นตอนการใช้บริการงานพิมพ์ 
กรรมการผู้ตรวจฯ เห็นว่าควรแยก
ประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ 
เอกสาร หนังสือฯลฯ และปริมาณ
งานพิมพ์ให้ชัดเจน เพื่อใช้
ประกอบการให้บริการ เนื่องจาก
งานพิมพ์แต่ละประเภท และ
ปริมาณท่ีต่างกันจะใช้เวลาในการ
ให้บริการต่างกันด้วย  

ฝ่ายสื่อสาร
การตลาด 

  1. ข้อมูลและหลักฐานการ
ประเมินตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 ของฝ่ายยัง
ไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ 
กรรมการพิจารณาให้ไม่ฝ่ายยังไม่
ผ่านตัวบ่งชี้นี้ แต่กรรมการให้
ฝ่ายไปปรับปรุงข้อมูลและ
หลักฐานให้สอดคล้องภายใน 3 
วันหลังจากตรวจประเมินแล้ว

ฝ่าย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

 1.เกณฑ์มาตรฐานที่ ๒ ควรเพิ่ม
เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบ 
๒.๓-๔-๒ (รายงานผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ) 
และควรมีการจัดทํากระบวนการ
หลักจากความคาดหวังของความ
ต้องการของผู้ รับบริการและ
นํามาปรับปรุงจัดทําเป็นคู่มือการ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ พื่ อ ใ ห้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ตัวบ่งชี้เลือก 

องค์ประกอบที่ 2 ภารหลัก 
สํานักงาน
เลขานุการ 

 หลักฐานอ้างอิงที่นํามาใช้
ประกอบการพิจารณา ควรนํา
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
เครือข่ายมาประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการร่วมด้วย

ฝ่ า ยสื่ อ ก า ร
ส่งเสริม 

 1.ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13 (เลือก) 
หลักฐาน 2.13-2-1ควรเป็น
รายงานผลการดูงานที่สถานที
วิทยุชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษร 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ
เพื่อแสดงถึงประโยชน์ท่ีจะ
นํามาใช้แทนบันทึกขอไปราชการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 
สํานักงาน
เลขานุการ 

 1.การประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุง
ระบบสารสนเทศนั้น ควรมีการ
ประเมินให้ครบทุกด้าน ได้แก่ 
ด้านการบริหาร และด้านการเงิน 
เป็นต้น เพื่อให้สามารถพัฒนา
ระบบการให้บริการที่สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ
ต่อไป 

ฝ่ายสื่อการ
ส่งเสริม 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6  คณะกรรมการ
ผู้ตรวจฯ เสนอ ให้ฝ่ายประเมิน
ตนเอง เนื่องจากสํานักส่งเสริม มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยมี
ตัวแทนจากทุกฝ่าย ซ่ึงฝ่ายสื่อฯ 
มีตัวแทนเป็นคณะกรรมการ 2 
คน จึงเห็นว่าฝ่ายมีส่วนร่วมและ
มีผลการดําเนินการตามตัวบ่งชี้นี้ 
จากการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ว่าในตัวบ่งชี้ท่ี 3.6 นี้ ฝ่าย ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทั้ง 5 ข้อ จึง
เห็นสมควรให้ฝ่ายนําเสนอข้อมลู
มาเพื่อพิจารณา 
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บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนตามรอบปี
การศึกษา 2552 เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2553 นั้น สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสนได้จัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง
ฯ (สปค.02) ซึ่งมีโครงการกิจกรรมทั้งหมด จํานวน  11 โครงการ และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ 
เรียบร้อยแล้ว จํานวน  10  กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ  1  กิจกรรม และยังไม่ได้ดําเนินการ - กิจกรรม ได้แก่ 

1) .ควรจัดช่องทางการให้บริการด้วยระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว เช่น การขอใช้บริการสื่อ
วีดิทัศน์ ฯลฯ . เนื่องจากมีการประชุมและอยู่ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังศึกษาการใช้โปรแกรมและข้อมูลในการ
ดําเนินงาน 
  รายละเอียดดังนี้ 

1. มีแบบฟอร์มขอใช้บริการสื่อวิดิทัศน์ในระบบออนไลน์ของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 
รายงาน ณ วันที ่8 มิถุนายน 2554 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. 
 แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

6.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

8.  
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9.  
ผูรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงคและแผนงาน               
  1.ควรกําหนดตัวชี้วัด (KPI) 

ที่แสดงถึงผลสําเร็จของกล
ยุทธ พันธกิจ วิสัยทัศน 
ปรัชญา 

  1. มีการกําหนดตัว
บงชี้ของภารกิจ 

1.มีการวิเคราะหตัวบงชี้
กํากับผลสําเร็จของภารกิจ 
(พันธกิจ) เพื่อใหบรรลุ
วิสัยทัศน  

1.ตัวชี้วัดผลสําเร็จของ
ภารกิจ (พันธกิจ) ส.ค.53-พ.ค.

54 
ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

คณะทํางาน
แผนปฏิบัติราชการ 

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก                 

  1.ควรมีการปรับปรุงการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการใหครอบคลุม
ประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น 
ตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยไดแก ดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการ
ใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู
ใหบริการ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และดาน
คุณภาพการใหบริการ 

  1.มีการประเมินความ
พึงพอใจของ
ผูรับบริการให
ครอบคลุม 4 ประเด็น
ตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 

1.มีประชุมคณะทํางานฯ 1.ปรับปรุงแบบประเมิน
ใหครอบคลุมประเด็น
สาํคัญ 4 ประเด็น 
2. มีการจัดทําขั้นตอน
การใหบริการ (Flow 
chart) 

ส.ค.53-พ.ค.
54 

ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

หัวหนาฝายทุกฝาย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. 
 แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

6.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

8.  
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9.  
ผูรับผิดชอบ 

  2.ควรมีการนําผลการ
ประเมินการทํางานรวมกับ
เครือขายไปปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

  2.มีหลักฐานการ
ดําเนินงานตาม
ขั้นตอนของ
แผนพัฒนาเครือขาย
ของสํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

1.ทําการวิเคราะหสรุปผล
แผนเครือขายของสาํนัก
สงเสริมฯ กําแพงแสน 

1. เก็บหลักฐานรายงาน
ผลการประเมินเครือขาย 

ส.ค.53-พ.ค.
54 

ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

หัวหนาฝาย
การศึกษาฯ/หัวหนา

ฝายทุกฝาย 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ          �     
  1. ควรนําผลประเมิน

ผูบริหารเปดเผยใหบุคลากร
รับทราบทั่วกัน 

  3.ดําเนินการประเมิน
ผูบริหารเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารฯ 

  1.หลักฐานรายงาน
สรุปผลประเมิน
ผูบริหาร 

� 
ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

หัวหนาฝายทุกฝาย 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ          �     
  1.ควรนําเสนอรายงาน

การเงินและงบประมาณ 
ภาพรวม  จําแนกตาม
แผนงาน / โครงการทุกราย
ไตรมาส 

  4.ดําเนินการรายงาน
การเงินและ
งบประมาณภาพรวม
จํานวนแนกตามแผน
งาน/ทุกโครงการทุก
รายไตรมาส 

1.มีรายงานการเงินและ
งบประมาณจําแนกตาม
แผนงาน/โครงการเสนอ
ผูบริหารทุกรายงานไตร
มาส 

1.หลักฐานเชิงวิเคราะห
รายงานการเงินและ
งบประมาณเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสนรายไตรมาส 

ส.ค.53-พ.ค.
54 

ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

หัวหนาการเงินและ
บัญชี 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน          �     
1.เอกสารหลักฐานบางรายการไม
ตรงกับปที่ตรวจประเมิน และตัว
บงชี้ 

1.ควรจัดเอกสารหลักฐาน
ของปที่ตรวจประเมินให
ถูกตอง ครบถวน และตรงกับ
ตัวบงชี้ 

  5. ดําเนินการจัด
หลักฐานตามรอบป
ตรวจประเมินคุณภาพ
ครบถวน 

1.มีเอกสารหลักฐานของ
ปงบประมาณ 2553 และป
การศึกษา 2553 

1. มีหลักฐาน
ประกอบการประเมิน
ถูกตองตรงตัวบงชี้ 

ส.ค.53-พ.ค.
54 

ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

หัวหนางานประกัน
คุณภาพ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. 
 แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

6.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

8.  
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9.  
ผูรับผิดชอบ 

  

2.ควรมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลที่สม่ําเสมอ 
ประจําเดือน 

1. มีรายงานในที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน ทุก
เดือน 

    

  

  

    

  3.ควรใชฐานขอมูล
สารสนเทศที่มีอยูแลวใหเต็ม
ประสิทธิภาพ 

  6. มีฐานขอมูล
สารสนเทศตามราย
องคประกอบ 

1.มีการบันทึกขอมูลใน
ฐานขอมูลตางๆ ครบถวน 

1. มีฐานขอมูลสารสนเทศ
ตามรายองคประกอบ
เสนอคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพฯ 

ส.ค.53-พ.ค.
54 

ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

หัวหนาฝายทุกฝาย 

  4.ควรจัดทําแผนปรับปรุง
ภายใน 2 เดือน หลงัจาก
ไดรับผลการประเมิน 

  7. ดําเนินการจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุง
เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ภายใน 
2 เดือน 

1. ดําเนินการจัดทําแผน
ปรับปรุง (สปค.01) เสนอ
คณะกรรมการบริหารฯ 

1. มีแผนปรับปรุง 
(สปค.01) 

ส.ค.53-พ.ค.
54 

ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

หัวหนางานประกัน
คุณภาพ 

  5.ควรเพิ่ม Work Flow ของ
ระบบงานประกันคุณภาพ 

  

8. ดําเนินการจัดทํา 
Work Flow ของ
ระบบงานประกัน
คุณภาพ 

1. ดําเนินการจัดทํา Work 
Flow งานประกันคุณภาพ 

1.มี Work Flow ของงาน
ประกันคุณภาพ ส.ค.53-พ.ค.

54 

ผูอํานวยการและ
หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ 

หัวหนางานประกัน
คุณภาพ 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน              

1.บุคลากรที่จัดเก็บขอมูลมีความ
เขาใจคลาดเคลื่อนในตัวบงชี้ที่ 6.2 
และ 6.3 

  

  

9. มีการดําเนินการ
จัดเก็บขอมูลให
ครบถวน 

1. มีแบบฟอรมการจัดเก็บ
ขอมูล 

1. มีหลักฐานการจัดเก็บ
ขอมูลตามตัวบงชี้ที ่6.2 
และ 6.3 ครบถวน 

  
ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

รอง ผอ.ฝายกิจการ
พิเศษ/หัวหนาฝาย

ทุกฝาย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ขอเสนอแนะ 
3. การ
วิเคราะห
ตนเอง 

4. 
 แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5 
ชื่อโครงการ/ กิจกรรม 

6.  
ตัวชี้วัดความสําเรจ็ 

8.  
ระยะเวลา
ดําเนินการ

9.  
ผูรับผิดชอบ 

  1.ควรเพิ่มชองทางการ
ใหบริการดวยระบบ
ออนไลน เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว เชน การจองหองพัก 
การขอใชบริการสื่อวีดิทัศน 
ฯลฯ 

  

10. ควรจัดชองทาง
การใหบริการดวย
ระบบออนไลน เพือ่
ความสะดวกรวดเรว็ 
เชน การจองหองพัก 
การขอใชบริการสื่อ
วีดิทัศน ฯลฯ 

1. มีการสงขอมูลการจอง
หองพักใน e-mail address 
2. มีแบบฟอรมขอใช
บริการสื่อวิดิทัศนใน web 
site 

1. มี e-mail address 
SPTH@ku.ac.th 
eat.kps@ku.ac.th 
2. มีหลักฐานขอใช
บริการสื่อวีดิทัศน 

ส.ค.53-ก.ย..
54 

ผูอํานวยการและ
หัวหนาสํานักงาน

เลขานุการ 

หัวหนาฝายสื่อการ
สงเสริม/ 

แสนปาลมเทรนนิ่ง 
โฮม 

  2.ควรติดตามและปรับปรุง
กระบวนงานการใหบริการที่
ใชเวลาเกินมาตรฐาน 

  

11. มีการดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนงาน
การใหบริการที่ใช
เวลาเกินมาตรฐาน 

  1. มีรายงานเสนอการ
ปรับปรุง ส.ค.53-พ.ค.

54 
ผูอํานวยการและ
หัวหนาฝายทุกฝาย 

รอง ผอ.ฝายกิจการ
พิเศษ/หัวหนาฝาย

ทุกฝาย 
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4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รบัข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปีการศึกษา 2552 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2552 
สํานักสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน 

รายงาน ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2554 

1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบ 

ประมาณ

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

9 
หมาย
เหตุ 
(รหัส

เอกสาร) 

10 
ชื่อเอกสาร 

องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน                  

  1.ควรกําหนดตัวชี้วัด (KPI) 

ที่แสดงถึงผลสําเร็จของกล

ยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา 

1. มีการกําหนดตัว

บ่งชี้ของภารกิจ 

1.มีการวิเคราะห์ตัว

บ่งชี้กํากับผลสําเร็จ

ของภารกิจ (พันธ

กิจ) เพื่อให้บรรลุ

วิสัยทัศน์  

1.ตัวชี้วัดผลสําเร็จ

ของภารกิจ (พันธ

กิจ) 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   คณะทํางาน

จัดทํา

แผนปฏิบัติงาน

ประจําปี 

ส.ป.ค.02-

1 

แผนยุทธศาสตร์สํานักส่งเสริม

และฝึกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.

2553-2555 

องค์ประกอบที ่2 ภารกิจหลัก                    

  1.ควรมีการปรับปรุงการ

ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการให้ครอบคลุม

ประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น 

ตามมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยได้แก่ ด้าน

กระบวนการ ขั้นตอนการ

ให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้

ให้บริการ ด้านสิ่งอํานวย

ความสะดวก และด้าน

คุณภาพการให้บริการ 

1.มีการประเมิน

ความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการให้

ครอบคลุม 4 

ประเด็นตาม

มาตรฐานของ

มหาวิทยาลัยฯ 

กําหนด 

1.มีประชุม

คณะทํางานฯ 

1.ปรับปรุงแบบ

ประเมินให้

ครอบคลมุประเด็น

สําคัญ 4 ประเด็น 

2. มีการจัดทํา

ขั้นตอนการ

ให้บริการ (Flow 

chart) 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   หัวหน้าฝ่ายทุก

ฝ่าย 

ส.ป.ค.02-

2 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

โครงการบริการวิชาการด้านภูมิ

ทัศน์ 

2.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

แสนปาล์มเทรนนิ่ง โฮม 

3.ความพึงพอใจผู้ใช้บริการงาน

พิมพ ์

4.ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

งานสําเนาวีดิทัศน์ 

5.รายงานผลการดําเนินงาน ใน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
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1. จุดที่ควร
พัฒนา 

2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง 

(กลยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบ 

ประมาณ

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

9 
หมาย
เหตุ 
(รหัส

เอกสาร) 

10 
ชื่อเอกสาร 

  2.ควรมีการนําผลการ

ประเมินการทํางานร่วมกับ

เครือข่ายไปปรับปรุงการ

ดําเนินงาน 

2.มีหลักฐานการ

ดําเนินงานตาม

ขั้นตอนของ

แผนพัฒนา

เครือข่ายของ

สํานักส่งเสริมฯ 

กําแพงแสน 

1.ทําการวิเคราะห์

สรุปผลแผน

เครือข่ายของสํานัก

ส่งเสริมฯ 

กําแพงแสน 

1. เก็บหลักฐาน

รายงานผลการ

ประเมินเครือข่าย 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   หัวหน้าฝ่าย

การศึกษาฯ/

หัวหน้าฝ่ายทุก

ฝ่าย 

ส.ป.ค.02-

3 

สรุปผลเครือข่ายสํานักส่งเสริม

และฝึกอบรม กําแพงแสน  

องค์ประกอบที ่3 การบรหิารและจัดการ                  

  1. ควรนําผลประเมิน

ผู้บริหารเปิดเผยให้

บุคลากรรับทราบทั่วกัน 

3.ดําเนินการ

ประเมินผู้บริหาร

เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารฯ 

  1.หลักฐานรายงาน

สรุปผลประเมิน

ผู้บริหาร 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   หัวหน้าฝ่ายทุก

ฝ่าย 

ส.ป.ค.02-

4 

1.รายงานผลการประเมิน

ศักยภาพภาวะผุ้นําของผู้บริหาร

สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม 

กําแพงแสน  

2. websiteสํานักส่งเสริมฯ 

กําแพงแสน 

องค์ประกอบที ่4 การเงินและงบประมาณ                   

  1.ควรนําเสนอรายงาน

การเงินและงบประมาณ 

ภาพรวม  จําแนกตาม

แผนงาน / โครงการทุก

รายไตรมาส 

4.ดําเนินการ

รายงานการเงิน

และงบประมาณ

ภาพรวมจํานวน

แนกตามแผนงาน/

ทุกโครงการทุก

รายไตรมาส 

1.มีรายงานการเงนิ

และงบประมาณ

จําแนกตาม

แผนงาน/โครงการ

เสนอผู้บริหารทุก

รายงานไตรมาส 

1.หลักฐานเชิง
วิเคราะห์รายงาน
การเงินและ
งบประมาณเสนอที่
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสํานัก
ส่งเสริมฯ 
กําแพงแสน ราย
ไตรมาส 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   หัวหน้าการเงิน

และบัญชี 

ส.ป.ค.02-

5 

รายละเอียดประกอบวาระการ

ประชุมด้านการเงิน  
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการ

แก้ไขปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประม

าณ 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

9 
หมายเหตุ 

(รหัส
เอกสาร) 

10 
ชื่อเอกสาร 

องค์ประกอบที ่5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน                  

1.เอกสารหลักฐาน

บางรายการไม่ตรง

กับปีที่ตรวจ

ประเมิน และตัว

บ่งชี ้

1.ควรจัดเอกสารหลักฐาน

ของปีที่ตรวจประเมินให้

ถูกต้อง ครบถ้วน และตรง

กับตัวบ่งชี ้

5. ดําเนินการจัด

หลักฐานตามรอบ

ปีตรวจประเมิน

คุณภาพครบถ้วน 

1.มีเอกสารหลักฐาน

ของปีงบประมาณ 

2553 และปี

การศึกษา 2553 

1. มีหลักฐาน

ประกอบการ

ประเมินถูกต้องตรง

ตัวบ่งชี ้

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   หัวหน้างาน

ประกันคุณภาพ 

ส.ป.ค.02-

6 

หลักฐานประกอบปีงบประมาณ

2553 ในองค์ประกอบที่ 4 

  3.ควรใช้ฐานข้อมูล

สารสนเทศที่มีอยู่แล้วให้

เต็มประสิทธิภาพ 

6. มีฐานข้อมูล

สารสนเทศตาม

รายองค์ประกอบ 

1.มีการบันทึกข้อมูล

ในฐานข้อมูลต่างๆ 

ครบถ้วน 

1. มีฐานข้อมูล

สารสนเทศตามราย

องค์ประกอบเสนอ

คณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพฯ 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   หัวหน้าฝ่ายทุก

ฝ่าย 

ส.ป.ค.02-

7 

1.ฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ 

(องค์ประกองที่2 องค์ประกอบที่ 

3 และองค์ประกอบที่ 4 

  4.ควรจัดทําแผนปรับปรุง

ภายใน 2 เดือน หลังจาก

ได้รับผลการประเมิน 

7. ดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงเสนอที่

ประชุม

คณะกรรมการฯ 

ภายใน 2 เดือน 

1. ดําเนินการจัดทํา

แผนปรับปรุง 

(สปค.01) เสนอ

คณะกรรมการ

บริหารฯ 

1. มีแผนปรับปรุง 

(สปค.01) 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   หัวหน้างาน

ประกันคุณภาพ 

ส.ป.ค.02-

8 

หนังสือขอส่งแผนพัฒนาปรับปรุง

ของสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน 

  5.ควรเพิ่ม Work Flow 

ของระบบงานประกัน

คุณภาพ 

8. ดําเนินการ

จัดทํา Work 

Flow ของ

ระบบงานประกัน

คุณภาพ 

1. ดําเนินการจัดทํา 

Work Flow งาน

ประกันคุณภาพ 

1.ม ีWork Flow 

ของงานประกัน

คุณภาพ 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100% 

  

หัวหน้างาน

ประกันคุณภาพ 

ส.ป.ค.02-

9 

Work Flow ด้านประกันคุณภาพ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 
3. แนวทางการ

แก้ไขปรับปรุง (กล
ยุทธ์) 

4. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

6. ผลการ
ดําเนินงาน

ตาม
โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละ
ผลสําเร็จ

ของ
โครงการ/
กิจกรรม 

8. 
งบประม

าณ 

8.2  
ผู้ปฏิบัติงาน 

9 
หมายเหตุ 

(รหัส
เอกสาร) 

10 
ชื่อเอกสาร 

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรงุระบบดําเนินงาน                  

1.บุคลากรที่จัดเก็บ

ข้อมูลมีความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนในตัว

บ่งชี้ที่ 6.2 และ 

6.3 

  9. มีการ

ดําเนินการจัดเก็บ

ข้อมูลให้ครบถ้วน 

1. มีแบบฟอร์มการ

จัดเก็บข้อมูล 

1. มีหลักฐานการ

จัดเก็บข้อมูลตามตวั

บ่งชี้ที่ 6.2 และ 

6.3 ครบถ้วน 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   รอง ผอ.ฝ่าย

กิจการพิเศษ/

หัวหน้าฝ่ายทุก

ฝ่าย 

ส.ป.ค.02-

10 

ตารางข้อมูลระยะเวลาแล้วเสร็จ

ของฝ่ายส่งเสริมฯ และฝ่ายสื่อ

การส่งเสริม  

  1.ควรเพิ่มช่องทางการ

ให้บริการด้วยระบบ

ออนไลน์ เพื่อความสะดวก

รวดเร็ว เช่น การจอง

ห้องพัก การขอใช้บริการ

สื่อวีดิทัศน์ ฯลฯ 

10. ควรจัด

ช่องทางการ

ให้บริการด้วย

ระบบออนไลน์ 

เพื่อความสะดวก

รวดเร็ว เช่น การ

จองห้องพัก การ

ขอใช้บริการสื่อวีดิ

ทัศน์ ฯลฯ 

1. มีการส่งข้อมูล

การจองห้องพักใน 

e-mail address 

1. มี e-mail 

address 

SPTH@ku.ac.th 

eat.kps@ku.ac.th 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   แสนปาล์มเท

รนนิ่ง โฮม 

ส.ป.ค.02-

11 

1.e-mail address ของแสนปาล์ม 

เทรนนิ่ง โฮม 

2.มีการส่งข้อมูลการจองห้องพัก

ทาง e-mail  

2. มีแบบฟอร์มขอ

ใช้บริการสื่อวิดิ

ทัศน์ใน web site 

2. มีหลักฐานขอใช้

บริการสื่อวีดิทัศน์ 

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ 

50%   หัวหน้าฝ่ายสื่อ

การส่งเสริม 

ส.ป.ค.02-

12 

  

  2.ควรติดตามและปรับปรุง

กระบวนงานการให้บริการ

ที่ใช้เวลาเกินมาตรฐาน 

11. มีการ

ดําเนินการ

ปรับปรุง

กระบวนงานการ

ให้บริการที่ใช้เวลา

เกินมาตรฐาน 

  1. มีรายงานเสนอ

การปรับปรุง 

ดําเนินการ

เสร็จแล้ว 

100%   รอง ผอ.ฝ่าย

กิจการพิเศษ/

หัวหน้าฝ่ายทุก

ฝ่าย 

ส.ป.ค.02-

13 

ฝ่ายสื่อการส่งเสริมนําข้อมูล

ผู้ใช้บริการเกินมาตรฐานมา

ปรับปรุงกระบวนงานการ

ให้บริการใหม่ 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2553 

 

บทสรุปผูบ้รหิาร 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม กําแพงแสน ประจําปี

การศึกษา 2553 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการประเมิน
คุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2554 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จาก
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2554) และได้
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีการดําเนินงานตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ โดย
หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มี
คะแนนเฉลี่ย 4.39 อยู่ในเกณฑ์ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

ผลการประเมินรายองค์ประกอบคุณภาพ 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมิน

ปัจจัยนาํเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
สํานักฯ กรรมการ สํานักฯ กรรมการ สํานักฯ กรรมการ สํานักฯ กรรมการ สํานักฯ กรรมการ

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถุประสงค์ และแผนดาํเนินการ   

- - 5.00 4.00 - - 5.00 4.00 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 2  ภารกจิหลัก - - 5.00 5.00 4.56 4.56 4.71 4.71 ดีมาก ดีมาก

องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและจดัการ  5.00 5.00 5.00 4.00 - - 5.00 4.20 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 4.50 ดีมาก ดี

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี

องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ
ปรับปรงุระบบดาํเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 5.00 5.00 4.89 4.22 4.71 4.71 4.86 4.39 

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี 
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ภาคผนวก 

• ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 

ช่อง 
ข้อมูล 
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักส่งเสริมฯ กพส. กรรมการ

2551 2552 2553 2553

  องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนงาน 

    

1 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ ปีงบประมาณ N/A 8 7

2 1.1 
ข้อ 
3-5 

 จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณทั้งหมด 

ตัวบ่งชี้ 91 110 102 102

3     - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิต 

0 0 2 2

4       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามภารกิจด้านการวิจัย 0 0 11 11

5       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามภารกิจด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

38 53 84 84

6       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามภารกิจด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

0 3 1 1

7       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก 47 40 84 84

8       - ตัวบ่งชี้อ่ืนๆ 0 0 4 4

9   จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีที่บรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวบ่งชี้ 18 30 93 93

10       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามภารกิจด้านการผลิต
บัณฑิต 

0 0 2 2

11       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามภารกิจด้านการวิจัย 0 0 8 8

12       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามภารกิจด้านการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

0 9 78 78

13       - ตัวบ่งชี้การสนับสนุนตามภารกิจด้านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

0 3 1 1

14       - ตัวบ่งชี้ตามภารกิจหลัก 0 18 78 78

15       - ตัวบ่งชี้อ่ืนๆ 0 0 4 4

16 1.1 
ข้อ 8 

 จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานทั้งหมด 

ข้อ   1  1

17    จํานวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหาร/คณะกรรมการประจําหน่วยงานที่นําไป
ทบทวน/ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี 

   1 1

18 สมศ. 
17 

 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ข้อ ปีการศึกษา    1 1

  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก     
19 2.1  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชีพทั้งหมด 
โครงการ/
กิจกรรม

ปีการศึกษา 50 69 84 84

20 2.2  จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มี โครงการ/ ปีการศึกษา 25 21 75 72
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ช่อง 
ข้อมูล 
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักส่งเสริมฯ กพส. กรรมการ

2551 2552 2553 2553

การสํารวจความพึงพอใจ กิจกรรม
21    ผลรวมของค่าเฉล่ียความพึงพอใจในแต่ละ

โครงการ คูณ กับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามใน
โครงการนั้นๆ 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

7.495 16394.10 33,472.14 33,472.14

22    ผลรวมของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม คน 25 4014 8,105.00 8,105.00
23 2.3  ระบบความสําเร็จของการให้บริการที่

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ  
ข้อ ปีการศึกษา 5 5 5 5

24    จํานวนบุคลากรที่เป็นนักวิจัยทั้งหมด คน 1 1 1 1
  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ     

77    จํานวนบุคลากรทั้งหมด คน ปีการศึกษา 86 76 84 84

78    จํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 0 0 0 0

79 3.1  ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน
และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ ปีการศึกษา N/A N/A 7 6

80       -  จํานวนครั้งของการจัดประชุมบุคลากรทั้ง
หน่วยงาน 

คร้ัง 0 6 8 8

81 3.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ข้อ ปีการศึกษา 0 4 5 5

82 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ ปีการศึกษา 0 5 6 4

83 3.3 
ข้อ 2 

     - จํานวนความเสียงด้านทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคาร
สถานที่) ที่วิเคราะหแ์ละระบุไว้ 

เรื่อง 1 1 1 1

84       - จํานวนความเสยีงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของหน่วยงาน ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

0 0 1 1

85       - จํานวนความเสยีงด้านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่วิเคราะห์และระบุไว้ 

0 0 1 1

86       - จํานวนความเสยีงด้านการปฏิบัติงาน ที
วิเคราะห์และระบุไว้ 

3 3 4 4

87       - จํานวนความเสยีงจากเหตุการณ์ภายนอกที
วิเคราะห์และระบุไว้ 

0 0 1 1

88       - จํานวนความเสยีงด้านอืนๆ ตามบรบิทของ
หน่วยงาน ที่วิเคราะห์และระบไุว้ 

0 1 1 1

89 3.4  ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ ปีการศึกษา 5 5 7 5

90 3.5  จํานวนบุคลากรทีได้รับการพัฒนาความรู้และ
ทักษะวิชาชีพ 

คน ปีการศึกษา 70 75 84 84

91       -  ในประเทศ 69 75 84 84

92       -  ต่างประเทศ 1 0 0 0

93    งบประมาณสําหรับพัฒนาบุคลากรทั้งในและ
ต่างประเทศ 

บาท 0 229639.88 35720 35720

94 สมศ. 
13 

 คะแนนเฉลี่ยการประเมินผลผู้บริหารโดย
คณะกรรมการที่คณะกรรมการประจําสถาบัน
แต่งตั้ง 

คะแนน
(เทียบจาก

คะแนนเต็ม5)

ปีการศึกษา 3.98    0

  องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ     
95 4.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ ปีงบประมาณ 7 7 7 6

96    รายรับทั้งหมดของหนว่ยงาน  บาท ปีงบประมาณ 138,499,946.75148,806,668.80109,491,527.05109,491,527.05

97       -  เงินงบประมาณ 17,894,900.00 17,662,200.00  16,648,100.00 16,648,100.00

98       -  เงินรายได้ 120,605,046.75131,144,468.80 -2,843,427.05 - 2,843,427.05 
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ช่อง 
ข้อมูล 
อ้างอิง
สําหรับ 

KPI 

รายการ หน่วย รอบปีของ
การเก็บ
ข้อมูล 

ผลการดําเนินงาน 
สํานักส่งเสริมฯ กพส. กรรมการ

2551 2552 2553 2553

99    รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 105,050,953.17116,631,688.64 69,328,074.49 69,328,074.49

100    งบดําเนินการทั้งหมด โดยไม่รวมครุภัณฑ์ 
อาคาร สถานที่ และที่ดิน 

138,499,946.75148,806,668.80109,491,527.05109,491,527.05

101    ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวม ครุภัณ
อาคาร สถานที่และท่ีดิน  

92,160,032.81 132,928,084.53112,458,551.27112,458,551.27

102    เงินเหลือจ่ายสุทธิ  46,339,913.94 15,878,584.27 -2,967,024.22 -2,967,024.22 

103    สินทรัพย์ถาวร  31,824,638.97 34,052,828.29 29,420,318.69 29,420,318.69 

104 4.2  จํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการที่มีการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 

โครงการ/
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 0 39 37 112

105    จํานวนโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 0 39 37 112

  องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     
106 5.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
ข้อ ปีการศึกษา N/A 6 8 7

107 5.1
ข้อ 3 

 จํานวนตัวบ่งชีเพิมเติมตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงาน 

ตัวบ่งชี ปีการศึกษา 0 1 1 1

108 5.1 
ข้อ 5 

 จํานวนโครงการปรับปรุงการดําเนินงานทีใช้ผล
จากการประกันคุณภาพภายใน เพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

โครงการ ปีการศึกษา 0 22 10 10

109    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ตัวบ่งชี้ 0 N/A 11 11

110    จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ที่
มีผลการดําเนินงานพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้า 

ตัวบ่งชี้ N/A N/A 

111 5.1 
ข้อ 9 

 จํานวนแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ 

ชื่อเรื่อง ปีการศึกษา N/A N/A N/A 

112 สมศ. 
15 

คะแนนการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
โดยต้นสังกัด 

คะแนน ปีการศึกษา 2.27 2.95 4.86 

  องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

    

113 6.1  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ ปีการศึกษา N/A 4 5 5

 องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก (ตัวบ่งชี้เลือก)   
119 2.13  ระดับความสําเร็จของการสร้างเครือข่ายบริการ

ทางวิชาการ 
ข้อ ปีการศึกษา 0 5 5 5

125 2.20 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา N/A N/A 3 2
 องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ (ตัวบงช้ี

เลือก) 
  

127 3.6 ê ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

ข้อ ปีการศึกษา N/A N/A 5 5
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• คําสั่งแต่งตั้งต่างๆ 
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ภาคผนวก -ข 
จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักงานสํานักส่งเสริมฯ กําแพงแสน ปีการศึกษา 2553 รวม84 คน ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 

 
สํานักงานเลขานุการ  รวม 34.5 คน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 6 เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน

9 เดือน
ขึ้นไป

 ข้าราชการ   
1 นายมานิจ   สุขีวงศ์ * นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)  1
2 นายขจร   ศุภนคร * ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญงาน ม.ศ.5 (ศิลป์ภาษา)  1
3 นางนวลฉวี   พรบัณฑิตย์ปัทมา * เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1

4 นางกนกนาฏ   ฐิตะปุระ * เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ บช.บ.(การเงิน)  1

5 นายวิเชียร  วงษ์วาศ * ช่างไฟฟ้า ชํานาญงาน ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  1

6 นางสุวินัย   พรหมมะ * นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1

7 นางสาวนภัสวรรณ  กระจ่างรัตน์ * นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ศศ.บ.(บัญชี)  1

8 นางมณฑา   ช้างเทศ * บุคลากร ชํานาญการ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1

9 นางอรัญนาถ      วิริยารัมภะ * นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ วท.บ.(จิตวิทยา)  1
 พนักงานมหาวิทยาลัย   

10 นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย์ นักวิชาการพัสดุ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1
11 นางวนิดา   บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี ศศ.บ.(การจัดการทัวไป)  1
12 นางสาวนงลักษณ์  วงษ์พรพันธ์ุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รป.ม.(รัฐศาสตร์)  1
13 นางสาวปิยมาลย์  บุตรแขก 1/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.ม.(การตลาด)  1
 ลูกจ้างประจํา   

14 นางสุพรรณี  จินะปริวัตอาภรณ์ ผู้ช่วยพนักงานผลิตทดลอง ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)  1
 พนักงานเงินรายได้ฯ   

15 นางสาวสาวิตรี   รกัชนบท เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(การท่องเท่ียวและการโรงแรม)  1
16 นายเฉลิมพล  ทองคงหาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1
17 นางสาวพจนีย์   สถิตทรัพย์ นักวิชาการช่างศิลป์ ศศ.บ.(ศิลปกรรม)  1
18 นางสุนัน   สมจิต นักวิชาการพัสดุ วท.บ.(เทคโนโลยีทางการเกษตร)  1
19 นายประวิทย์    สระทองแก่น นักวิชาการเกษตร กศ.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)  1
20 นายธนู    ศิรินอก  2/ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ บธ.บ.(ระบบสารสนเทศ) - 
21 นางสาวขนิษฐา   เจเถื่อน นักวิชาการเงินและบัญชี บธ.บ.(การตลาด)  1

22 นายฐิติกร   ชัยทาน ช่างไฟฟ้า ปวส.(ช่างไฟฟ้า)  1
23 นายสมนึก  น้อยจีน  3/  ผู้ปฏิบัติงานเกษตร ปวส. (เกษตรกรรม)  1
24 นางสาวดวงทิพย์  ไชยทิพย์อาสน์  3/   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว)  1
25 นายจักรพันธ์  บุญวงษ์  3/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ อนุปริญญาวิทยาศาสตร์(อิเล็กทรอนิกส์)  1
26 นายกิตต ิ สระนพงษ ์ 3/ ช่างไฟฟ้า ปวส.(ช่างไฟฟ้ากําลัง)  1
27 นายกมล  เมืองนก  3/ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ปวส.(ช่างอิเล็กทรอนกิส์)  1
28 นางสาวลักขณา  ลุ้ยประเสริฐ  3/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)  1
 ลูกจ้างชั่วคราว   

29 นายอเนก  โสดา ผู้ปฏิบัติงานเกษตร ปวส. (เกษตรกรรม)  1
30 นางสาวปัญจมา  มหาวงศ์  4/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศบ.(การโรงแรม)  1
31 นางสาวกรรณิกา  กิจม่ันคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศบ.(อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)  1
32 นายชวน  สรงกระสินธ์ุ  5/ ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร ศศ.บ.(การจัดการ)  1
33 นางสาวแข  ภู่พัฒน์วิบูลย์ บุคลากร บธม.(ตลาด)  1
34 นางสาวอัฉราพร  ละอองศรี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  1
35 นายกําจร  บัวทอง  6/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) 0.5 
36 นายไกรงค์  แทนนาค   ช่างไฟฟ้า ปวส.(ช่างไฟฟ้า)  1
37 นางสาวอณัศยา  ชินวงษ์เขียว  7/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(การโรงแรมและการท่องเที่ยว - 

หมายเหตุ * ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 302/2554 เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 
 1/ลาออก 1 ก.พ.54  2/ส้ินสุดสัญญาจ้าง 1 ต.ค.53  3/เปล่ียนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้ 1 ต.ค.53  4/ลาออก 1 เม.ย.54  5/ เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างโครงการเป็น

ลูกจ้างชั่วคราว 1 ต.ค.53  6/บรรจุ 18 ต.ค.53 6/บรรจุ 18 ต.ค.53  7/ บรรจุ 1 พ.ค. 54 
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ฝ่ายส่งเสริมเผยแพร่และฝึกอบรม รวม 12 คน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 6 เดือนแต่ไม่
ถึง  9 เดือน

9 เดือน
ขึ้นไป

 ข้าราชการ สาย ข   
1 นายเพิ่ม  สุรักษา * นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)  1
2 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ * นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ ส.ส.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)  1
3 นายธเนตร  ศรีสุข * นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1
4 นางจินดารัตน์ ขวัญเนตร * นักโภชนาการ ชํานาญการ ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)  1

5 นายสุขชัย  ตระกูลศุภชัย * นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1

6 นางปิยรัตน์  หนองนา * นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ วท.บ.(พืชศาสตร์)  1
7 นายนพสิทธิ์  ล่องจ้า * นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ ค.อม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  1
 พนักงานมหาวิทยาลัย   

8 นางสาววารีภรณ์  ปรักเจริญ นักวิชาการเกษตร  วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1

 พนักงานเงนิรายได้ฯ    

9 นางจารุพร  จันทเลิศ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวช.(พาณิชยกรรม)  1
10 นายชาญวิทย์  พราทิตย์  นักวิชาการเกษตร  วท.บ.(เกษตรศาสตร์)  1

11 นายอํานาจ ศรีเทพ  1/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1

12 นางสาวนิสา ภูมิรักษ์  1/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1

 ลูกจ้างชั่วคราว   
13 นางสาวกรรธิมา  พัดหนองโพธิ์  2/ นักวิชาการเกษตร วท.บ.(เกษตรศาสตร์) - 

14 นายพัดโบก  วินัยกิจ  3/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร) - 
 นางแมว  จิระสกุลไทย พนักงานโทรศัพท์ มัธยมศึกษาปีที 6 - 1

หมายเหตุ *ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 302/2554 เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 
 1/ เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้ 1 ต.ค.53   2/ลาออก 1 ส.ค.53   3/บรรจุ 1 มี.ค.54 

ฝ่ายสื่อการส่งเสริม รวม 15 คน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
6 เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน

9 เดือน
ขึ้นไป

 ข้าราชการ   
1 นายภาสกร  วิริยารัมภะ * นักวิชาการช่างศิลป์ ชํานาญการพิเศษ ค.บ.(ศิลปศึกษา)  1
2 นางรัชนี  จารุสันต ์* นักวิชาการโสตทัศนศกึษา ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  1
3 นายสมพงษ์  ปรีชาคม * นักวิชาการโสตทัศนศกึษา ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  1
4 นายสมศักดิ์  พูนศิริ * นักวิชาการโสตทัศนศกึษา ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  1
5 นายนริศ  อนันตยา * นักวิชาการโสตทัศนศกึษา ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  1
6 นายศิริชัย  บัวฝรั่ง * นักวิชาการช่างศิลป์ ชํานาญการ ศษ.บ.(ศิลปกรรม)  1
7 นายชัยวุฒิ  พรบัณฑิตย์ปัทมา * ช่างพิมพ์ ชํานาญงาน ค.บ.(ครุศาสตร์บัณฑิต)  1

8 นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย์ * ช่างพิมพ์ ชํานาญงาน วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์  1

9 นางปานอุมา  ศิลปาจารย์ * ช่างพิมพ์ ชํานาญงาน วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ์)   1

10 นายประมวญ  ชูใจ * นักวิชาการโสตทัศนศกึษา ชํานาญการ ค.บ.(นิเทศศาสตร์)  1

 ลูกจ้างประจํา   
11 นางสาวต้ม  ดาสาล ี พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)   1

12 นายสาทร  ชาวนาวิก ช่างเรียงพิมพ์ วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)   1

13 นายพิษ   รตันภูมิ ช่างเรียงพิมพ์ ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)  1
 พนักงานเงินรายได้ฯ   

14 นายวิสูตร เลิศประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศกึษา ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)  1
15 นายไพฑูรย์ สระทองฮ่วม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปวส.(เกษตร)  1

หมายเหตุ  *ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 302/2554 เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 
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ฝ่ายสื่อสารการตลาด  รวม 3.5 คน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 
6 เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน

9 เดือน
ขึ้นไป

 ข้าราชการ  

1 นางพาณี  สวาสดิ์ * นักวิชาการโสตทัศนศกึษา ชํานาญการพิเศษ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา)

 1

2 นายวรเศรษฐ์  ตั้งสมบูรณ์ * นักวิชาการโสตทัศนศกึษา ชํานาญการพิเศษ ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  1 

 พนักงานมหาวิทยาลัย    

3 นางสาวฐิภาพัชร์ รุ่งโรจน์ธนกุล  1/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กจ.ม.(การจัดการและกลยุทธ์) 0.5  

4 นางสาวสุเหด  หมัดอะดัม2/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Master of Economics (Malaysla)
 พนักงานเงินรายได้ฯ   

5 นางสาววารุณี  ไชยสรุิยะศักดิ์  2/ นักประชาสัมพันธ์ บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)  1

หมายเหตุ .* ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 302/2554 เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 

.1/ ลาออก 1 ส.ค.53    2/ บรรจุ 14 ธ.ค.53  3/ เปล่ียนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้ 1 ต.ค.53 

ฝ่ายการศึกษา  วิจัยและพัฒนา  รวม 19 คน 

ลําดับที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง วุฒิการศึกษา 6 เดือนแต่ไม่
ถึง 9 เดือน

9 เดือน
ขึ้นไป

 ข้าราชการ   
1 รศ.ชูเกียรต ิ รักซ้อน * รองศาสตราจารย์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1 

2 นายศิริศักดิ์  พราหมณ์โสภี * อาจารย์ วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1

 พนักงานมหาวิทยาลัย    

3 นางสาคร  ชินวงค ์ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1

4 นางสาวกันยารัตน์  เชี่ยวเวช นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1
5 นายลสิต  พัฒนพนิชธํารงค์  1/   นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  -
6 นายธีระยุทธ  พงศ์เลิศฤทธ์ิ  5/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร)  1

7 นางสาวนิลุบล  สุขภาพ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1

8 นางสาวนันทกาญจน์ ขันตยานุกูลกิจ  นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1

9 นางสาวพิชามญชุ์ เตชะติ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร์)  1

10 นางสาวสุปรียา เมียนเพชร นักวิชาการเกษตร วท.ม.(วิจัยและพัฒนาการเกษตร)  1

11 นางสาวนพพร เลิศประเสริฐ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เทคโนโลยีการบริการสิ่งแวดล้อม)  1

 พนักงานเงินรายได้ฯ   
12 นางสาวขวัญกมล  สระทองฮ่วม เจ้าหน้าที่วิจัย วท.บ.(การส่งเสริมสุขภาพเด็ก)  1

13 นางสาววรานาถ  ม่วงพันธ์ุ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(มนุษยศาสตร์)  1

14 นายสาครินทร์  เทยีมเมฆ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วท.ม.(การสื่อสารเพื่อการพัฒนา)  1
15 นางสาวมัชฌิมา ประสมสิน  2/ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)  1

 ลูกจ้างชั่วคราว   

16 รศ.ดร.ชัชร ี นฤทุม  รองศาสตราจารย์ ที่ปรึกษาผู้อํานวยการฯ Ph.D.(Agricultural Economics)  1
17 นางสาวพัชรินทร์  กอ้นทอง นักวิชาการเกษตร วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)  1

18 นางสาวณัฐวุฒิ  นวลกุล นักวิชาการเกษตร วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)  1

20 นายเชิดศักดิ ์ จุลละโพธิ 3/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)  1
21 นางสาวมณีนุช ทิพย์ชิต 4/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(ส่งเสริมการเกษตร)  1

หมายเหตุ .* ตามคําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ี 302/2554 เร่ือง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดํารงตําแหน่งใหม่ ลงวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 
 1/ลาออก 1 ต.ค.53   2/ เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้ 1 ต.ค.53 และลาออก 1 ก.พ.54    3/ลาออก 1 เม.ย.54    
 4/เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างโครงการเป็นลูกจ้างชั่วคาว 21 เม.ย.53 และลาออก 1 มี.ค.54   

5/
ลูกจ้างชั่วคราว สอบบรรจุแทนอัตราจ้างของนายลสิต พัฒนพนิชธํารงค์ ในวันท่ี 11 พ.ค.54 

 

 
 


