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บทนํา  
บทสรุปผู้บริหาร 

 

     สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนด้านการเรียนการสอน/การ
บริหารจัดการ โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในเพื่อให้ทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานและรองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
จํานวน 12 ตัวบ่งชี้  ในปีการศึกษา 2555 พบว่า สํานักฯ มีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 3.77 
อยู่ในระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ได้คุณภาพระดับดี 

• ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

    3.00 3.00      3.00  3.00  พอใช ้ พอใช้ 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจ
หลัก 

    5.00  4.00 4.60  4.10 4.73 4.06  ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที ่3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00  5.00 3.00 3.50      3.40  3.80 พอใช ้ ดี 

องค์ประกอบที ่4  การเงิน
และงบประมาณ 

    4.00 3.00      4.00 3.00  ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที ่5  ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ  

    3.00 3.00      3.00 3.00  พอใช ้ พอใช้ 

องค์ประกอบที ่6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 

    4.00 4.00      4.00 4.00  ดี ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00  3.44 3.44  4.60 4.10  3.77 3.68    
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก พอใช ้ พอใช ้ ดีมาก ด ี ด ี ดี   

•  

•  

•  
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• ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้ สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน  
(เต็ม 5) 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5.00 
3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพ

ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ 
ร้อยละ 100 5.00 

2. ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 4 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน  
(เต็ม 5) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.19 4.19 
2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการท่ีสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้รับบริการ 
4 ข้อ 4.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 4 ข้อ 4.00 
6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 
4 ข้อ 4.00 

3. ตัวบ่งชี้ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้  (คะแนนผลการประเมิน 2.51-3.50) รวม 6 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการ
ดําเนินงาน 

คะแนนประเมิน  
(เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 5 ข้อ 3.00 
3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารทุก

ระดับของหน่วยงาน 
5 ข้อ 3.00 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง 4 ข้อ 3.00 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 4 ข้อ 3.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 5 ข้อ 3.00 
5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 ข้อ 3.00 

ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมีจุด
แข็ง และจุดทีค่วรพัฒนา ซ่ึงสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ และ คณะกรรมการประเมินฯ ได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงไว้ ดังนี้  

 

• จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการเกษตรอยา่ง 1. ผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม 
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ต่อเนื่อง    โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปวัฒนธรรมสิ่งทอของชนเผ่า 
   ต่าง ๆ ทําให้สามารถจัดกิจกรรมด้านศิลปวฒันธรรม  
   ให้เป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย 

• จุดท่ีควรพัฒนา  
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. การสร้างเครอืขา่ยความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

1. ด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานท่ี และภูมิทัศน์ 
   โดยรอบ 

2. การซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดซ้ือ/เช่าครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

2. การบริหารจัดการในเชิงรกุ 

 

 
 
 
• แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแกไ้ขจุดที่ควรพัฒนา 

ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 
1. เพิ่มการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 1. ควรปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานท่ี ท่ีชํารุด 

   ทรุดโทรม รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความสวยงาม 
   ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะโดยเร่งด่วน 

2. การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน 
   ภายนอกให้หลากหลายยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายใน 
   และภายนอก เพื่อสร้างรายได้และลดค่าใช้จ่าย 

3. ของบประมาณสนับสนุนการซ่อมแซมอาคารสถานที ่
   และจัดซ้ือ/เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์

3. ควรมีการแตง่ตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ท่ีมีความ 
   เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็นกรรมการ 
   ประจําหน่วยงาน 
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บทที่ 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1.1 ประวัติความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกที่จัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาทางการเกษตร จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศในสาขาดังกล่าว และเนื่องจากการเกษตรได้มีบทบาท
ต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยมาเป็นเวลาช้านาน ประกอบกับทบวงมหาวิทยาลัยได้กําหนดภารกิจ
หลักของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไว้เป็น 4 ประการ ประการที่ 4 คือ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ 
 ในแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษาระยะที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
เสนอขออนุมัติจัดต้ังหน่วยงานที่จะดูแลทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ มีประกาศและคําสัง่แต่งตั้งคณะ 
ทํางานและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ขึ้นมาเป็นลําดับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์มีความคิดที่จะจัดต้ังพิพิธภัณฑ์การเกษตรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เห็นได้จากประกาศมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะทํางานโครงการพพิิธภัณฑ์การเกษตร ท้ายที่สุดความคิดเรื่องพิพิธภณัฑ์การเกษตร 
กับเรื่องศิลปวัฒนธรรมก็มาบรรจบกันเกิดเป็นสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร และระหว่าง พ.ศ. 
2534-2535 เป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองศภุวาระทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรง
เจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จงึได้ขอจัดต้ังสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการ 
เกษตรเพื่อมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้รับอนุมัติจัดต้ังตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหเ้ป็น
ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536  
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังได้รบัอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างอาคารซ่ึงสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามตามชื่อหน่วยงานว่ากลุ่ม
อาคาร “สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร” เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กับท้ัง
ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ประดิษฐานพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ในบุษบกมาลาเหนือสระน้ําใหญ่หน้ากลุ่ม
อาคารดว้ย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 
10 มีนาคม พ.ศ. 2538 และทรงเปิดอาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรในวันที่ 19 ธันวาคม 
พ.ศ. 2540 
 

 ผู้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีดังนี้ 
 1. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล  3 มกราคม 2537-12 มกราคม 2541 
 2. อาจารย์วรรณา นาวิกมูล  13 มกราคม 2541-12 มกราคม 2545 
 3. รศ.ดร.ใจสคราญ หิรัญพฤกษ์  13 มกราคม 2545-12 มกราคม 2549 
 4. อาจารย์อรไท ผลดี   13 มกราคม 2549-12 มกราคม 2553 
 5. อาจารย์อรไท ผลดี   13 มกราคม 2553-12 มกราคม 2557 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พนัธกิจ และวัตถุประสงค์ 
 

 
ปรัชญา ปณธิาน 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีปณิธานในการสั่งสม แสวงหา และพัฒนาความรู้ด้าน

วัฒนธรรมการเกษตร เผยแพร่และสืบสานภมิูปัญญาไทย ตลอดจนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็น
รากฐานให้สังคมไทยก้าวไปอย่างสร้างสรรค์และม่ันคง 

 

วิสัยทัศน์ขององค์กร 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยท่ีมีความเป็นเลิศทาง 

ด้านภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรไทย 
 

วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
สงวนเอกลักษณ์ของชาติ  ปราดเปรื่องเรื่องภูมิปัญญาไทยโบราณ 
บูรณาการวัฒนธรรมเกษตรไทย สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 พันธกิจ 
1. จัดทําพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหลง่ศึกษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตร

ไทย 
2. ประยุกต์องค์ความรู้และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อจัดสร้างพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการ 

เกษตรไทยที่ครอบคลุมการเกษตรในสาขาต่าง ๆ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3. เป็นแหล่งการศึกษาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมการเกษตรและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. สง่เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวัฒนธรรมการเกษตรของชนเผ่าไทกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน นักวิจัยของมหาวิทยาลัยท้ังในและต่างประเทศ และเจ้าของภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรสู่สังคม 

5. ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ปลูกฝังคุณธรรม สร้างจิตสํานึก และ
ค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน 
1. เพื่อเป็นแหล่งกลางในการสะสม รวบรวมรักษาและจัดแสดงอุปกรณ์ทางการเกษตร พืช สัตว์ วัตถุ

ทางธรรมชาติ และส่ิงประดิษฐ์เกี่ยวกับการเกษตรของชาติ รวมทั้งการจัดแสดงถงึวัฒนธรรมและชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนไทยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อันจะแสดงถงึเอกลักษณ์ของชาติไทย 
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2. เพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเกษตร วิวัฒนาการทางการเกษตร 
บุคคลสําคัญทางการเกษตร และเทคโนโลยกีารเกษตรของประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหลง่รวบรวมเอกสาร 
หลักฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า วิจัย รวมทั้งให้บริการทางวชิาการแก่หน่วยงานใน
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป 

3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสง่เสริมให้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อ ค่านิยม แนวคิด และ     
ภมิูปัญญาชาวบ้าน อันเป็นรากฐานของวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิตของเกษตรกรและประชาชนคนไทยทั้งมวล 

4. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสง่เสริมให้มีการค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบ- 
ธรรมเนียมประเพณีท่ีสําคัญของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ อันจะทําให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของคนไทย อีกทั้งได้เห็นความหลากหลายและเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรม 
 5. เพื่อเป็นแหล่งปฏิบัติการการดําเนินกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนการเรียน การ
สอน การวิจัย ในการศึกษาวิชาการทางศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 6. เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา 
 
1.3 เอกลักษณ์ 

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตรแ์ห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ (Kasetsart 

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

 (IDKU: อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Identity of Kasetsart University) 
 
1.4 แผนงานประจําปี 
 

แผนการจัดโครงการ/กิจกรรม ประจําปีงบประมาณ 2555 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือกับ

หน่วยงานอ่ืน 
วันที่ เวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
คะแนน 
ประเมิน 

1. โครงการจัดทําบัตรอวยพรชุด 
“หญิงไทยกับดอกไม้” 

มูลนิธิจักรพันธ์ 
โปษยกฤต: 
อนุเคราะห์ภาพ 

ธ.ค. 54 - 50,000 56 - 

2. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง 
วัฒนธรรมผ้าเผา่ไทลาวในประเพณี
สงกรานต ์

ชมรมนิสิต
อีสาน: การ
แสดง 

28 มี.ค. 55 9.00-
16.00 

28,000 121 3.89 
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-นิทรรศการประเพณีสงกรานตแ์ห่ง
อาณาจักรล้านช้าง 
-การแสดงประเพณีรดน้ําดําหัวแบบ
ไทอีสาน 
-การแสดงอลังการประเพณี
สงกรานต์ของอาณาจักรล้านช้าง 
3. โครงการจัดนิทรรศการพิธีกรรม
เกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท 

- 29 มิ.ย. 55 15.00-
16.00 

5,000 85 3.86 

4. โครงการพิพธิทัศนาสาธิตแฮกนา
ของชาวไทอีสาน 
- การแสดงนาฏศิลป์อีสาน 

-ชมรมนิสิต
อีสาน: การ
แสดง 

29 มิ.ย. 55 16.00-
18.00 

6,000 85 3.86 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือกับ

หน่วยงานอ่ืน 
วันที่ เวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
คะแนน 
ประเมิน 

5. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง 
มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขิน
ไท 
-นิทรรศการเรื่อง มรดกภูมิปัญญา
เครื่องรักเครื่องเขินไท 
 

-ภาควิชา
ชีววิทยาป่าไม้ 
คณะวนศาสตร:์ 
วิทยากร, 
นิทรรศการ 
-กองศิลปกรรม 
สํานักพระราชวงั: 
วิทยากร 

31 ส.ค. 55 9.00-
12.00 

- 130 4.19 

6. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง ธ 
ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกาย
ของชนเผ่าไทย 
-นิทรรศการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย 
-การเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่า
ไท 

-กองศิลปกรรม 
สํานักพระราชวงั: 
วิทยากร 
-ภาควิชา
ภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร:์ 
นิสิตเดินแบบ 

31 ส.ค. 55 13.00-
17.00 

-   130 4.13 

 รวม 5       89,000 392    
 
1.5 แผนงานประกันคุณภาพ 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงาน เพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
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1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพขององค์กรให้สอดคล้องกบัองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพสําหรบัสํานักของมหาวิทยาลัย 
 2. ส่งเสริมให้ผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพของหน่วยงานและในระดับ
มหาวิทยาลัย 
 3. พัฒนาระบบและกลไกในการควบคุมให้การดําเนินงานประกันคุณภาพเป็นไปตามแผนงาน 
 

 วัตถุประสงค์การประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของหน่วยงาน และระบบประกันคุณภาพของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับระบบการประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัย 
 2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมใน
การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งนวัตกรรมและการปฏิบัติท่ีดี 
 3. ติดตามประสิทธิผลตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมนิคุณภาพภายในที่ผ่าน
มา และการพัฒนาปรับปรุงในระบบประกนัคุณภาพ 
 4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการสนับสนุนการศึกษาระบบประกันคุณภาพ
ของหน่วยงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
 

ตารางปฏิทินกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
(มิถุนายน 2555-ตุลาคม 2556) 

กิจกรรมดําเนินการ (6) 
55 

(7) 
55 

(8) 
55 

(9) 
55 

(10) 
55 

(11) 
55 

(12) 
55 

(1) 
56 

(2) 
56 

(3) 
56 

(4) 
56 

(5) 
56 

(6) 
56 

(7) 
56 

(8) 
56 

(9) 
56 

(10) 
56 

1.นําข้อมูลมาจัดทํา 
SAR 

/                 

2.ส่งรายงานประกัน
คุณภาพ (SAR) 

 /                

3.ประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศกึษา 
2554 

 /                

4.รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศกึษา 
2554 

  /               

5.แก้ไข SAR  ตาม
(4) และจัดส่งให้
มหาวิทยาลัย 

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

   /              

7.คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 
พิจารณา สปค.01 

    /              

8.ส่ง สปค.01     /             
9.ดําเนินการ
ปรับปรุงตาม (6) 

                 

10.เก็บข้อมูล 12 
เดือนตามตัวบ่งช้ี 

                 

11.นําข้อมูลจาก (8) 
มาจัดทํา SAR 

            /     

12.ส่งรายงาน
ประกันคุณภาพ 
(SAR) 

            /     

13.ประเมินระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศกึษา 
2555 

             /    

14.รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศกึษา
2555 

              /   

 
กิจกรรมดําเนินการ (6) 

55 
(7) 
55 

(8) 
55 

(9) 
55 

(10) 
55 

(11) 
55 

(12) 
55 

(1) 
56 

(2) 
56 

(3) 
56 

(4) 
56 

(5) 
56 

(6) 
56 

(7) 
56 

(8) 
56 

(9) 
56 

(10) 
56 

15.แก้ไข SAR  ตาม
(13) และส่งให้
มหาวิทยาลัย 

              /   

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

               /  

17.คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ 
พิจารณา สปค.01 

                / 

18.ส่ง สปค.01                 / 
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1.6 โครงสร้างการบริหารงาน 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2536 มีฐานะเทียบเท่าคณะ มีบทบาทหน้าที่ให้บริการ
วิชาการแก่สังคมด้านศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนและสง่เสริมการค้นคว้าวิจัย และทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม ปัจจุบันสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการ 
เกษตรยังไม่ได้ประกาศแบ่งสว่นราชการภายใน ขณะนี้อยูใ่นระหว่างการพิจารณาการแบ่งส่วนราชการภายใน
ให้สอดคล้องกบัภารกิจของหน่วยงานและจาํนวนบุคลากร ซ่ึงจะเสนอขออนุมัติแบ่งส่วนราชการภายในสํานัก
พิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริหารทั่วไป และ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวฒันธรรม 
ท้ังนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนและคล่องตัวในการบริหารจัดการของหน่วยงาน และสามารถรองรับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  

โครงสร้างองคก์รและการบริหารที่สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เสนอมีดังนี้ 
 

(ร่าง) 
โครงสร้างองคก์ร 

 
        อธิการบดี 

                                                                                    คณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 
          ฝ่ายบรหิารทั่วไป                       ฝ่ายพิพิธภัณฑแ์ละวัฒนธรรม  

- งานสารบรรณและบุคคล                - งานทะเบียนและการจัดแสดง 
 - งานการเงิน บัญชี และพสัดุ              - งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ
   

 
 
การแบ่งส่วนราชการ 

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  1.1 งานสารบรรณและบุคคล 
  1.2 งานการเงนิ บัญชี และพัสดุ 
 2. ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม 
  2.1 งานทะเบียนและการจัดแสดง 
  2.2 งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ 
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การบริหารงานภายในของสาํนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ผู้อํานวยการและรอง

ผู้อํานวยการเป็นคณะผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา มีโครงสร้างการบริหารและการมอบหมายงานตามที่ได้
กําหนดเป็นหน้าท่ี (Job Description) โดยแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้ 

 
อาจารย์อรไท ผลด ี

ผู้อํานวยการสาํนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 
 

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

รองผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 
       ฝ่ายบริหารทั่วไป                          ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม 

งานสารบรรณและบุคคล      งานทะเบียนและการจัดแสดง           
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ   นักวิชาการศึกษา   

  -น.ส.ปิยวรรณ จ่ันเพิ้ง     -น.ส.จามีกร ชูเกษม  
 พนักงานท่ัวไป                               งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ  

-นางเกษร คําสาลี             นักเอกสารสนเทศชํานาญการ 
งานการเงิน บญัชี และพัสดุ                -นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ    
นักวิชาการเงินและบัญช ี         
-น.ส.วิลาวลัย์ กณุนา        
ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร       
-นางสุธาสินี วิหารทอง       
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ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 2 ฝ่าย มีภาระหน้าที่และ

ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 

ฝ่าย หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1)  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสารบรรณและบุคคล 
- งานรับส่งเอกสาร เก็บเอกสาร และสืบคน้ข้อมูล 
- งานโต้ตอบเอกสาร 
- งานจัดพิมพ์และทําสําเนาเอกสาร 
- งานบุคคล 
งานการเงิน บญัชี และพัสดุ 
- งานจัดทําคําขอและจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ 
- งานจัดทําทะเบียนคุม 
- งานรายงาน เก็บเอกสาร และบันทึกข้อมูล 
- งานจัดหา จัดซ้ือ เบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ ์
- งานเอกสารเกี่ยวกับการจัดซ้ือ/จัดจ้าง และจัดทําทะเบียนคุม 

2) ฝ่ายพิพิธภณัฑ์และวัฒนธรรม 
 

งานทะเบียนและจัดแสดง 
- งานจัดหา ลงทะเบียน จัดเก็บวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภณัฑ์ 
- งานจัดพิพิธภัณฑ/์นิทรรศการ 
- งานออกแบบ 
- งานเอกสารเผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ 
งานวัฒนธรรมและสารสนเทศ 
- งานจัดหา ลงทะเบียน จัดเก็บ บริการหนังสือ วารสาร และสิง่พิมพ์ 
- งานบริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า 
- งานรวบรวมข้อมูลด้านพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม 
- งานจัดทําฐานข้อมูล 

 
1.7 รายนามผูบ้ริหารงาน และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  

 

รายนามผู้บรหิาร 
อาจารย์อรไท ผลดี  ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์   รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคณุภาพ 
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ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง  รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ 
 

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
คณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภณัฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
1. ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เอียดทอง    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วิจารณ์ วิชชุกิจ    กรรมการ 
4. นายสุรพล ภัทราคร      กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์วิไลศักด์ิ กิ่งคํา     กรรมการ 
6. นายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ     กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์พงศ์เทพ อัครธนกุล    กรรมการ 
8. รองศาสตราจารยอ์บเชย วงศ์ทอง    กรรมการ 
9. ศาสตราจารย์อรอนงค์ นัยวิกุล     กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี     กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์อลิศรา มีนะกนิษฐ    กรรมการ 
12. นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง     กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ ยุคลธรวงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
ต้ังแต่วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี ประกาศ ณ วันที่ 

30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 หมดวาระวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สํานักพิพิธภณัฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
อาจารย์อรไท ผลดี    ท่ีปรึกษา 
1. ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง   กรรมการ 
4. นางสาววิลาวัลย์ กุณนา   กรรมการ 
5. นางสาวจามีกร ชูเกษม    กรรมการ 
6. นางสุธาสินี วิหารทอง    กรรมการ 
7. นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ    กรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบภายใน สํานักพิพธิภณัฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 อาจารย์อรไท ผลดี    ท่ีปรึกษา 

1. ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์   ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง   รองประธานกรรมการ 
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3. นางสาววิลาวัลย์ กุณนา   กรรมการ 
4. นางสุธาสินี วิหารทอง    กรรมการ 
5. นางสาวจามีกร ชูเกษม    กรรมการ 
6. นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง   กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการบริหารทรพัยากรบุคคล สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 1. ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  ประธานกรรมการ 

2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ      กรรมการ 
5. นางสาววิลาวัลย์ กุณนา     กรรมการ 
6. นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง     กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 1. ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  ประธานกรรมการ 

2. รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. นางสุภาภรณ์ ไชยภัฏ      กรรมการ 
5. นางสาววิลาวัลย์ กุณนา     กรรมการ 
6. นางสาวจามีกร ชูเกษม      กรรมการ 
7. นางสุธาสินี วิหารทอง      กรรมการ 
8. นางสาวปิยวรรณ จั่นเพิ้ง     กรรมการและเลขานุการ 

 
1.8 ผลงานประจําปกีารศึกษา 2555 ที่สํานักพิพธิภณัฑ์ฯ ภาคภมูิใจ 

(1) 
ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท 
ระยะเวลา วันศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที่  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 

 การสรุปผลการดําเนินงาน โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเคร่ืองเขินไท มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลงานเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน  

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้จากการชมนิทรรศการ และการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง มรดก 
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ภูมิปัญญาเคร่ืองรักเครื่องเขนิไท โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครือ่งเขินไท ประกอบไปด้วยการบรรยายเรื่อง 7,000 ปี มรดกภูมิปัญญาเครื่องรัก
เครื่องเขินไท โดย อาจารย์อรไท ผลดี (ผู้อํานวยการ), การเสนองานวิจัยเรื่อง อนุกรมวิธานพรรณไม้ให้ยางรัก 
โดย ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง (ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์) และการบรรยายเรื่องเรื่อง งานเครื่องรัก
ในงานช่างสิบหมู่ของไทย โดย อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม (กองศิลปกรรม สํานักพระราชวัง) 
ผลสําเร็จของโครงการ 

จากการประเมินผล กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 130 คน (เป้าหมาย 60 คน) คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี (4.19) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท ได้รับ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ์คอื ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องเครื่องรักเครื่องเขินไท สามารถนําไป
ประยุกต์ใชป้ระโยชน์ต่อไป และตระหนักถงึความสําคัญในการอนุรักษ์งานเครื่องรักเครือ่งเขินไท 

 
งบประมาณใช้จริง  -  
กลุ่มเป้าหมาย   นิสิต-นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 60 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  130 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  72 คน 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.19 (ระดับดี) 
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(2) 
ชื่อโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย 
ระยะเวลา วันศุกร์ท่ี 31 สงิหาคม 2555 เวลา 13.00-17.00 น. 
สถานที่  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 
 การสรุปผลการดําเนินงาน โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของ
ชนเผ่าไท มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลงานเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน  

1. ผู้ เข้า ร่วมสัมมนาได้รับความรู้จากการชมนิทรรศการ  และการเข้าร่วมสัมมนา
วิชาการเรื่อง  ธ ทรงอนุ รักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย จากวิทยากรผู้มีความรู้และ
ประสบการณม์าแลกเปลี่ยนและเผยแพรค่วามรู้ ประกอบไปด้วยการปาฐกถาเฉลิมพระเกียรติเรื่อง สมเด็จพระ
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นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการฟื้นฟูผ้าไทยในงานศิลปาชีพ โดย อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม (กอง
ศิลปกรรม สํานักพระราชวัง) การบรรยายเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทโดย 
อาจารย์อรไท ผลดี (ผู้อํานวยการ) และ การอภิปรายเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการ
ฟ้ืนฟูการแต่งกายของชนเผ่าไทย โดย ผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น: นางประนอม ทาแปง (ศิลปินแหง่ชาติ, ไทยยวน) 
นายภูวดล ศรีธเรศ (ไทยอีสาน) ดร.สิทธิชัย สมานชาติ (ผู้ไทย) น.สพ.ปรีชา คงคะสุวัณณะ (ไทยครัง่) 

2. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: การเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่าไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริม โดย นายสมชาย สกุลคู และนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 
ผลสําเร็จของโครงการ 
 จากการประเมินผล กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 130 คน (เป้าหมาย 60 คน) คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี (4.13) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และสง่เสริมการแต่งกายของชนเผ่า
ไท ได้รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงอนรุักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย
ของชนเผ่าไทยต่าง ๆ และตระหนักถงึความสําคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําความรู้และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
งบประมาณใช้จริง  - 
กลุ่มเป้าหมาย   นิสิต-นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 60 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  130 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  71 คน 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.13 (ระดับดี) 
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1.9 ข้อมูลสถิติ 
 1.9.1 งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจําปี 2555  

 ข้อมลูงบประมาณท้ังหมดของสํานักพิพิธภัณฑแ์ละวัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 
งบประมาณ
แผ่นดิน 

1,383,600.00 1,348,700.34 34,899.66 1,434,300.00 1,378,489.50 55,810.50 1,784,100.00 1,286,443.62 497,656.38 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

957,968.43 1,817,925.91 -859,957.48 2,125,092.71 1,958,569.97 166,522.74 587,247.00 981,798.95 -394,551.95 

รวม 2,341,568.43 3,166,626.25 -825,057.82 3,559,392.71 3,337,059.47 222,333.24 2,371,347.00 2,268,247.00 103,104.43 

 ข้อมลูการเงินและงบประมาณของสํานกัพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
รายการ ปีงบประมาณ 

2553 2554 2555 
รายรับทั้งหมดของหน่วยงาน 2,341568.43 3,559,392.71 2,371,347.00 
รายรับจากการบริการวิชาการและวชิาชีพ (กอ่นหักค่าใช้จ่าย) - - - 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหน่วยงาน โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน 3,088,870.25 3,283,905.87 2,371,347.00 
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่ และทีด่ิน 77,756.00 53,153.60 - 
ค่าใช้จ่ายและมลูค่าในการบริการวิชาการและวิชาชพี 227,500.00 491,500.00 33,000.00 
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาบุคลากร 11,500.00 7,100.00 14,700.00 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบ คอมพิวเตอร์ และศูนย์สารสนเทศ 105,802.60 65,436.92 4,333.50 
เงินเหลือจ่ายสทุธิ -825,057.82 222,333.24 103,104.43 
สินทรัพย์ถาวร - - - 

 รายรับ-รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

1. งบประมาณแผ่นดิน 1,383,600.00 1,434,300.00 1,784,100.00 
2. งบประมาณเงนิรายได ้ 957,968.43 2,125,092.71 587,247.00 
รวมประมาณการรายรับ (บาท) 2,341,568.43 3,559,392.71 2,371,347.00 

รายจ่าย ตามประเภทรายจ่าย (บาท)    
1. งบบุคลากร 1,522,263.00 1,136,503.00 1,189,911.95 
2. งบดําเนินงาน 2,147,300.00 1,655,902.87 1,077,268.62 
3. งบลงทนุ 30,000.00 53,153.60 - 
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รายรับ ตามแหล่งรายรับ (บาท) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 2554 2555 

4. งบอุดหนนุ - - 1,062.00 
5. งบอ่ืนๆ 8,220,000.00 491,500.00 - 
รวมประมาณการรายจ่าย (บาท) 11,919,563.00 3,337,059.47 2,268,242.57 

 1.9.2 จํานวนบุคลากร 
 ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ประเภทบุคลากร ปีการศึกษา 
2553 2554 2555 

1.  นักวิจัย       
2.  บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายทําวิจัย       
3.  บุคลากรสนบัสนุนอื่น 10 10 6* 
4.  รวมบุคลากรท้ังหมด (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 10 10 6* 
5.  บุคลากรลาศึกษาต่อทุกประเภท        
6.  รวมบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาต่อ) 10 10 6* 
*1. นายทรงพล รูปคมสัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ข้าราชการ) ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน สังกัดกอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี วันท่ี 24 กันยายน 2555 
*2. นายสําเร็จ ขันทอง ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา (พนักงานมหาวิทยาลัย) ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน สังกัดกอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี วันท่ี 21 กันยายน 2555 
*3. น.ส.กนกวรรณ ประสงค์ศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน 
สังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี วันท่ี 20 กันยายน 2555 
*4. นายเอกสิทธ์ิ คดพิมพ์ พนักงานทั่วไป (พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้) ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือน สังกัดกอง
ยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี วนัท่ี 20 กันยายน 2555 

หมายเหต:ุ บุคลากรท้ังหมด กําหนดให้นับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังนี้ 
  ตั้งแต่ 9 เดือนข้ึนไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถนํามา

นับได้ 

 ข้อมูลบุคลากร ให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการทํางานที่กาํหนด แยกตามตําแหน่งทางวิชาการ  
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

หน่วยงาน วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชาว 
ต่างชาต ิ

รวมทั้งหมด 
ปฏิบัติงาน ชํานาญ

งาน 
ชํานาญ
งานพิเศษ 

ปฏิบัติการ ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรีตรี โท <ตรตีรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 

2         1   1               2 2   

ฝ่าย          1   1                2   
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หน่วยงาน วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชาว 
ต่างชาต ิ

รวมทั้งหมด 
ปฏิบัติงาน ชํานาญ

งาน 
ชํานาญ
งานพิเศษ 

ปฏิบัติการ ชํานาญ
การ 

ชํานาญ
การพิเศษ 

เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรีตรี โท <ตรตีรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก ตรี โท เอก <ตรี ตรี โท เอก 
พิพิธภัณฑ์
และ
วัฒนธรรม 
รวม 2         2   2               2 4   

 
ลําดับ ระยะเวลาการ

ทํางาน 
คุณวุฒิทางการศึกษา (คน) วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ รวม 

<ตรี ตรี โท เอก รวม 
(คน) 

ปฏิบัต ิ
งาน 

ชํานาญ
งาน 

ชํานาญ
งานพิเศษ

ปฏิบัต ิ
การ 

ชํานาญ
การ 

ชํานาญ 
การพิเศษ 

เชี่ยว 
ชาญ 

เชี่ยวชาญ
พิเศษ 

 

1 9 เดือน ขึ้นไป 2 4   6 2   2 2    6 
2 6-9 เดือน               
3 น้อยกว่า 6 เดือน               
4 ลาศึกษาต่อ                
5 รวมทั้งหมด 2 4   6 2   2 2    6 
6 ผลรวม 

(1)*1+(2)*0.5 
2 
 

4   6 2   2 2    6 

• จํานวนบุคลากรเข้ารว่มพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกึอบรม ดูงาน ปีการศึกษา 2555 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

หน่วยงาน จํานวนบุคลากรที่ 
เข้าร่วมพัฒนา

ตนเอง  
(ไม่นับซ้ํา) 

จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมพัฒนาตนเอง จําแนกตามประเภท 
ประชุม/
สัมมนา 

ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน อื่นๆ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 3 3 3     
ฝ่ายพิพิธภัณฑแ์ละ
วัฒนธรรม 

2 2 2     

รวม 5 5 5     

 1.9.3 งานวิจยั (ถ้ามี) - 
1.9.4 งานบรกิารวิชาการ (เน้นการบริการสังคม การเพิม่ประสบการณ์ และรายได้แก่หน่วยงาน) 

 ข้อมลูโครงการบริการวิชาการแกส่ังคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักพิพิธภัณฑแ์ละ
วัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เน้นการบริการสังคม และ การเพิ่มประสบการณ์) 

โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชนที่
สนับสนนุโครงการ 

จํานวนครั้งที่ใหบ้ริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน ภาครัฐ/เอกชนที่
สนับสนนุโครงการ 

จํานวนครั้งที่ใหบ้ริการ รายรับจริง 
ภายใน ภายนอก 

1. จากฐานข้อมลูสํานักงานบริการวิชาการ    
2. ไม่อยู่ในฐานขอ้มูลสํานักงานบริการวิชาการ    
1.โครงการสัมมนา
วิชาการเรื่องวัฒนธรรม
ผ้าเผ่าไทลาวใน
ประเพณีสงกรานต์ 

ผู้อํานวยการ  งบประมาณเงินรายได ้    

2.นิทรรศการประเพณี
สงกรานต์แห่ง
อาณาจักรล้านช้าง (ใน
โครงการ 1.) 

ผู้อํานวยการ งบประมาณเงินรายได ้    

3.โครงการจัด
นิทรรศการพิธีกรรม
เกี่ยวกบัข้าวของชนเผ่า
ไท 

ผู้อํานวยการ  งบประมาณเงินรายได ้    

4.โครงการสัมมนา
วิชาการเรื่องมรดก
เครื่องรักเครื่องเขินไท 

ผู้อํานวยการ -     

5.นิทรรศการมรดก
เครื่องรักเครื่องเขินไท 
(ในโครงการ 4.) 

ผู้อํานวยการ -    

6. โครงการสัมมนา
วิชาการเรื่อง ธ ทรง
อนุรักษ์และส่งเสริม
การแต่งกายของชนเผ่า
ไทย 

ผู้อํานวยการ -    

7. นิทรรศการ ธ ทรง
อนุรักษ์และส่งเสริม
การแต่งกายของชนเผ่า
ไทย (ในโครงการ 6.) 

ผู้อํานวยการ -    

รวม    
รวมทั้งสิ้น    

 
 ข้อมลูรายละเอยีดการบรกิารวชิาการทั้งหมด (ข้อมูลเปรยีบเทียบ 3 ปี)  

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  
รายละเอียด ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 
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จํานวนโครงการบริการวิชาการ  4 6 7 
จํานวนคนที่ได้รับบริการ  381 259 336 

งบประมาณที่ได้รับ (บาท)  227,500 491,500  33,000 
มูลค่า (บาท)     

        1.9.5 การบริหารและการจัดการ 
รายการ ปีการศึกษา 

2553 2554 2555 
จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

   

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

   

- จํานวนบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

   

จํานวนนักวิจัยที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติ (ไม่นบัซํ้า) 

   

- ด้านการวิจัย    
- ด้านศิลปวัฒนธรรม    
- ด้านอ่ืนๆ    
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ไม่นับซํ้า) 

   

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพในประเทศ 

5 8 5 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะวิชาชีพต่างประเทศ 

   

คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) หากไม่มีให้ใส่ (NA) 

NA 2.08 NA 

 1.9.6 ข้อมูลผลงานที่ประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก   
  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปีการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1. โครงการกิจกรรมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทล้ือ และ สัมมนาวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทล้ือ  
2. โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท และ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง 
วัฒนธรรมผ้าย้อมครามของชนเผ่าไท 
3. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “Kaset Music Fair” 

2554 1. โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท 
2. โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ประเพณีสารทของชนเผ่าไท 
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3. โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง วัฒนธรรมผ้าเผ่าไทลาวในประเพณีสงกรานต์ 
2555 1. โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง มรดกเครื่องรักเครื่องเขินไท 

2. โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย 
3. โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน 

 

1.10 ที่ตั้ ง พื้นที่ ลักษณะอาคารและพื้นที่ ใช้สอย 
ช่ือหน่วยงาน สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์* 
สถานที่ต้ัง 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

   โทรศัพท์ 0 2942 8711-2, 0 2942 8500-5 ต่อ 1078 
   โทรสาร   0 2942 8680 
   http://www.oamc.ku.ac.th 
   E-mail: amc@ku.ac.th 
 

* วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใ์ห้โอนการบริหารจัดการอาคาร สิ่งปลกูสร้าง และพื้นที่
โดยรอบของสํานักพิพิธภัณฑแ์ละวัฒนธรรมการเกษตร ให้กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธกิารบดี 
เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ ดงันี้ 

1. อาคารโรงละคร พร้อมอุปกรณ์ และครุภัณฑท่ี์ติดมากับอาคาร 
2. อาคารเวทีกลางแจ้ง พร้อมอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีติดมากับอาคาร 
3. ศาลาบุษบก พร้อมอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีติดมากับศาลา 
4. พื้นท่ีโดยรอบอาคารสํานกัพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

 

ชื่ออาคาร ปีที่เริ่มใช้ พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช่/ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 
อาคารที่ ชื่ออาคาร 

1 อาคารนิทรรศการและ
สํานักงาน 

2540 2,048 ไม่ใช ่  
 
 

ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของสํานัก 
• พ้ืนท่ีภาพรวมของสํานัก จํานวนพื้นที่ (ตารางเมตร) 
1. พื้นที่แนวราบทัง้หมด  2,048 
2. พื้นที่ช้ัน 1 ของทุกอาคารรวมกนั  2,048 
3. พื้นที่ท่ีเป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับ

ผิวหน้าโดยวสัดปุระเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรตี ลานลาดยาง
มะตอย ฯลฯ  

- 

4. พื้นที่ภายในอาคารท่ีเป็น Green Area   - 
5. พื้นที่ Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 2,048 
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• รถของสํานัก จํานวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 1 
2. รถจักรยานยนต ์ 1 
3. รถจักรยาน - 
 



  
 

บทที่ 2 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

 
2.1 สรุปผลการผลการดําเนินงานในรอบปีตามภารกิจ 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และดําเนินการ
ตามระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เผยแพร่องคค์วามรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรสู่สังคม เน้นการ
จัดพิพิธภัณฑ์และนทิรรศการเพื่อเป็นแหล่งศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตร ประยุกต์องค์
ความรู้และผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมวัฒนธรรมการเกษตรในสาขาตา่ง ๆ โดยประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะชนเผ่าไทเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งปลูกฝงัสร้างจิตสํานึกและค่านิยมในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ดําเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2555 จํานวน 6 
โครงการ 13 กจิกรรม ดังนี้ 

 

โครงการของสํานักพิพิธภณัฑ์ฯ ในรอบปีการศึกษา 2555 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือกับ

หน่วยงานอ่ืน 
วันที่ เวลา งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 
คะแนน 
ประเมิน 

1. โครงการจัดนิทรรศการพิธีกรรม
เกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท 

- 29 มิ.ย. 55 15.00-
16.00 

5,000 85 3.86 

2. โครงการพิพธิทัศนาสาธิตแฮกนา
ของชาวไทอีสาน 
-การแสดงนาฏศิลป์อสีาน 

ชมรมนิสิต
อีสาน: การ
แสดง 

29 มิ.ย. 55 16.00-
18.00 

6,000 85 3.86 

3. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง 
มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขิน
ไท 
-นิทรรศการเรื่อง มรดกภูมิปัญญา
เครื่องรักเครื่องเขินไท 
 

-ภาควิชา
ชีววิทยาป่าไม้ 
คณะวนศาสตร:์ 
วิทยากร, 
นิทรรศการ 
-กองศิลปกรรม 
สํานักพระราชวงั: 
วิทยากร 

31 ส.ค. 55 9.00-
12.00 

- 130 4.19 

4. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง ธ 
ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกาย
ของชนเผ่าไทย 
-นิทรรศการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และ

-กองศิลปกรรม 
สํานักพระราชวงั: 
วิทยากร 
-ภาควิชา

31 ส.ค. 55 13.00-
17.00 

-   130 4.13 
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ส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย 
-การเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่า
ไท 

ภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร:์ 
นิสิตเดินแบบ 

5. โครงการจัดทําบัตรอวยพรปีใหม ่
ชุด “นาฏศิลป์ไทย” 

มูลนิธิจักรพันธ์ 
โปษยกฤต: 
อนุเคราะห์ภาพ 

ต.ค.-ธ.ค. 
55 

- 30,000 76 - 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ความร่วมมือกับ
หน่วยงานอ่ืน 

วันที่ เวลา งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

คะแนน 
ประเมิน 

6. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง 
ประเพณสีงกรานต์ของชนเผ่าไทใน
อาเซียน 
-นิทรรศการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์
ของชนเผ่าไทในอาเซียน 
-การแสดงประเพณีรดน้ําดําหัวแบบ
ไทลื้อและไทใหญ่ 
-การแสดงอลังการประเพณี
สงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซยีน 

- 2 เม.ย. 56 8.30-
16.00 

199,500 67 4.48 

 รวม 5       240,500 358    
 

สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ 
ภารกิจ/พันธกิจ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

1. จัดทําพิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาองค์ความรู้  
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการเกษตรไทย 
2. ประยุกต์องค์ความรู้และผลงาน 
วิจัยเชิงบูรณาการ เพื่อจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมการ 
เกษตรไทยท่ีครอบคลุมการเกษตรใน
สาขาต่าง ๆ โดยประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

1. โครงการจัดนิทรรศการพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว
ของชนเผ่าไท 
2. นิทรรศการเรื่อง  มรดกภูมิปัญญาเครื่องรัก
เครื่องเขินไท (ใน โครงการสัมมนาวชิาการเรื่อง 
มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท) 
3. นิทรรศการเรื่อง ธ ทรงอนุรกัษ์และส่งเสริมการ
แต่งกายของชนเผ่าไทย (ใน โครงการสัมมนา
วิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่ง
กายของชนเผ่าไทย) 
4. นิทรรศการเรื่อง ประเพณสีงกรานต์ของชนเผ่า
ไทในอาเซียน (ใน โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง 
ประเพณสีงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน) 

 29 มิถุนายน 2555 
 
31 สิงหาคม 2555 
 
 
31 สิงหาคม 2555 
 
 
 
2 เมษายน 2556 
 

3. เป็นแหล่งการศึกษาองค์ความรู ้
ด้านวัฒนธรรมการเกษตรและ 

5. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง มรดกภูมิปญัญา
เครื่องรักเครื่องเขินไท 

31 สิงหาคม 2555 
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ศิลปวัฒนธรรมไทย โดยประสาน
ความร่วมมือกบัหน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวัฒนธรรมการเกษตรของ
ชนเผ่าไทกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ท้ังในและต่างประเทศ และเจ้าของ
ภูมิปัญญาในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรม
การเกษตรไปสูส่ังคม 

6. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง ธ ทรงอนุรักษ์
และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย 
7. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง ประเพณี
สงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซยีน 

31 สิงหาคม 2555 
 
2 เมษายน 2556 
 
 

 
ภารกิจ/พันธกิจ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา 

5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยอัน
เป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ปลกูฝงั
คุณธรรม สร้างจิตสํานึก และค่านิยม
ในการอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

8. โครงการพิพธิทัศนาสาธิตแฮกนาของชาวไท
อีสาน 
9. การแสดงนาฏศิลป์อีสาน (ใน โครงการพิพธิ
ทัศนาสาธิตแฮกนาของชาวไทอีสาน) 
10. การเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่าไทย (ใน 
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย) 
11. โครงการจัดทําบัตรอวยพรปีใหม่ ชุด 
“นาฏศิลป์ไทย” 
12. การแสดงประเพณรีดนํ้าดําหัวแบบไทลื้อและ
ไทใหญ่ (ใน โครงการสัมมนาวชิาการเรื่อง 
ประเพณสีงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน) 
13. การแสดงอลังการประเพณสีงกรานต์ของชน
เผ่าไทในอาเซียน (ใน โครงการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ประเพณสีงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซยีน) 

29 มิถุนายน 2555 
 
29 มิถุนายน 2555 
 
31 สิงหาคม 2555 
 
 
ตุลาคม-ธันวาคม 
2555 
2 เมษายน 2556 
 
 
2 เมษายน 2556 
 
 

 
2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน สาํหรับสํานัก  
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการดําเนินงาน 
ประจําปีการศกึษา 2555 (1 มิถุนายน 2555–31 พฤษภาคม 2556) น้ัน สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการ 
เกษตร ได้ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซ่ึง
เป็นระบบที่ใชส้ําหรับหน่วยงานที่มีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ เพื่อให้สนองตอบ
ต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ดําเนินการประเมินคุณภาพผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และ
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เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับการประเมินเป้าหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุ
เพียงบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 

 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้บังคับที่กําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 
12 ตัวบ่งชี้ โดยมีการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.77 ผลการประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

    3.00 3.00      3.00  3.00  พอใช ้ พอใช้ 

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจ
หลัก 

    5.00  4.00 4.60  4.10 4.73 4.06  ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที ่3  การบริหาร
และจัดการ  

5.00  5.00 3.00 3.50      3.40  3.80 พอใช ้ ดี 

องค์ประกอบที ่4  การเงิน
และงบประมาณ 

    4.00 3.00      4.00 3.00  ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที ่5  ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ  

    3.00 3.00      3.00 3.00  พอใช ้ พอใช้ 

องค์ประกอบที ่6  การพัฒนา
และปรับปรุงระบบดําเนนิงาน 

    4.00 4.00      4.00 4.00  ดี ดี 

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00  3.44 3.44  4.60 4.10  3.77 3.68    
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก พอใช ้ พอใช ้ ดีมาก ด ี ด ี ดี   

 
 สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ในรอบปีการศึกษา 
2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
  

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ ดังนี ้
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สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร  จัดทําแผนปฏิ บั ติราชการ  4 ปี (พ .ศ .  2554-
2557) เ ป็นแผนกลยุทธ์ ท่ี เชื่อมโยงกับแผนปฏิ บั ติราชการ  4 ปี (พ .ศ .  2555-2558) ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ ท่ี 4 การทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรม และดํารง
ไว้ ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย  และได้ นําเสนอให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณา และ
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรของหน่วยงานผ่านการประชุมสํานัก และแปลงแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเป็น
แผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน ได้กําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 21 ตัวบ่งชี้ โดยใน
ปีงบประมาณ 2555 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 16 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 
ตัวบ่งชี้ และจดัทํารายงานผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจาํปี และ
พันธกิจของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมกันจัดทําแผนปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
ต่อไป 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเองและผลการประเมินของคณะกรรมการ ได้คะแนน
เฉลี่ย 3.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

 
 
 
 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมนิองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน (รอบปีการศึกษา, 

ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2555) 
ผลการประเมนิ 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรม 
การ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   3.00 3.00    

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 5 5 5 5 3.00 3.00   

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. มีการจัดทําแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ 
   บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําสํานัก โดยเป็นแผนฯ  
   ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ   
   มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ   
   ยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ 
   ท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
   3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยทุธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจาํปีทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
   4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
   5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา
หน่วยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี 

 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ทีส่อดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนรว่มของ

บุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหน่วยงาน โดยเป็นแผนฯ ทีเ่ชื่อมโยง
กับปรัชญาหรอืปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2551-2554) 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดทําแผนปฏบิัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) เป็น
แผนกลยทุธ์ที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และได้นําเสนอ
ให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานพิจารณา 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน ไปสู่ทุกหนว่ยงานภายใน  
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัหน่วยงานผ่านการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน 
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สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ แปลงแผนกลยุทธ์ของหนว่ยงานเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของ
หน่วยงาน  

4. มีตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิารประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี ้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติการประจําปี 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ กําหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 21 ตัวบ่งชี้ และกําหนดค่าเป้าหมายของแต่ละตัว
บ่งชี้ และใช้ตัวบ่งชี้และค่าเดียวกันในการจัดทําแผนปฏิบติัราชการประจําปี โดยในปีงบประมาณ 2555 สํานัก
พิพิธภัณฑ์ฯ สามารถดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 16 ตัวบ่งชี้ ไม่บรรลุเป้าหมาย 5 ตัวบ่งชี้ 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบั ติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน  
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน และจัดทํา

รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และพันธกิจของ
หน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและบคุลากรร่วมกันจัดทําแผนปฏบิัติงานในปีงบประมาณต่อไป 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
8 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 3.00 3.00 3.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
รายการหลักฐาน  
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1 - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดํารงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย) 
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- แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) 
- แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2555 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาํสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 

1.1-2 รายงานการประชุมสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-3 แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2555 
1.1-4 - แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2554-2557) 

- แผนและผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2555 
1.1-5 - รายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจําป ี

และพันธกิจของหน่วยงาน 

 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

  

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจ
หลัก ดังนี้   

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้
นิสิต และ/หรอืบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีโครงการ/กิจกรรมให้บริการ 7 
โครงการ/กิจกรรม และโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6 โครงการ/กจิกรรม สํานักมีการสํารวจ
ความต้องการของผู้รับบริการ สํารวจความพึงพอใจในสถานที่ วางแผนและดําเนินการให้บริการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้รับบริการ ประเมินผลและนํามาปรับปรุงการให้บริการในรอบปีต่อไป ในปีการศึกษา 2555 
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการอยู่ในระดับดี 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลีย่ 4.73 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะ 
กรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 
 

ตารางที่ 2.3 สรุปการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ตัวบ่งช้ี หน่วย 

 
 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2555 2556 
 
 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.73 4.06   

2.1 ระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย  4.11  4.19 1396.69 4.19 1396.69 4.19 4.19 4.19   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย 
 
 
 

เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมาย
เหตุ 

2555 2556 
 
 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 

ของผู้รับบริการ   333 333 
2.2 ระดับความสําเร็จของ

การให้บริการที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00   

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 4 5.00 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รบับริการ (มก.) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.11 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 
ผลการดําเนินงาน 
 ในรอบปีการศึกษา 2555 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีโครงการ/กิจกรรมให้บริการ
ท้ังหมด 7 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม ค่าเฉลี่ย จํานวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. โครงการจัดนิทรรศการพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของ
ชนเผ่าไท 

 3.86  25  96.50 

2. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง มรดกภูมิปญัญา
เครื่องรักเครื่องเขินไท 

 4.19 72   301.68 

3. นิทรรศการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรกัเครื่อง
เขินไท (ในโครงการข้อ 2.) 

4.26  72  306.72  

4. โครงการสัมมนาวิชาการเรือ่ง ธ ทรงอนุรักษ์และ
ส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย 

4.13  71   293.23 

5. นิทรรศการเรื่อง ธ ทรงอนุรกัษ์และส่งเสริมการ
แต่งกายของชนเผ่าไทย (ในโครงการข้อ 4.) 

 4.23  71  300.33 

6. โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ 4.48  11  49.28 
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ของชนเผ่าไทในอาเซียน 
7. นิทรรศการเรื่อง ประเพณสีงกรานต์ของชนเผ่าไท
ในอาเซียน (ในโครงการขอ้ 6.) 

4.45   11 48.95 

รวม 4.19  333   1,396.69 

   

 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   

      = 1,396.69 / 333 
คะแนนที่ได้ = 4.19 คะแนน 

เกณฑ์การประเมิน 
 คํานวณค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่าน้ัน 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัว
บ่งชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 
2.1 846.87 ค่าเฉล่ีย 

3.76 
867..44 ค่าเฉล่ีย 

4.11 
1,396.69 ค่าเฉล่ีย 

4.19 
3.76 4.11 4.19 4.11 บรรล ุ 4.19 

225 211 333 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1 แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2.1-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 

 
ตัวบ่งชี้ที ่2.2 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ (มก.) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 
เกณฑ์มาตรฐาน  
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
   2.  มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกบัความต้องการของผู้รับบริการ 
  3.  มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กาํหนด 
  4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 

   5.  มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการสํารวจความต้องการของผู้รับบริการ 
ในรอบปีการศึกษา 2555 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการสํารวจความต้องการของ 

ผู้รับบริการ 5 โครงการ เป็นโครงการบริการวิชาการ 4 โครงการ โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 1 รวม 5 
โครงการ 

2. มีการวางแผนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และ  
3. มีการดําเนินการตามแผนการให้บริการที่กําหนด 

 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานและแจง้ให้ผู้บริการทราบ ในการประชุมสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
ผู้บริหารและบคุลากรได้ร่วมกันพิจารณาความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการจากการสํารวจ และ
จัดระดับความเป็นไปได้ในการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป 

4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ และ  
5. มีการนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้บริการในรอบปีต่อไป 

 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้สรุปผลการดําเนินงานและแจง้ให้ผู้บริการทราบ ในการประชุมสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
ผู้บริหารและบคุลากรได้ร่วมกันประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการให้บริการว่าประสบความสําเร็จใน
ระดับไหน มีปัญหาและอุปสรรคใด เพื่อเป็นนําผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการในรอบปีต่อไป 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 5.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  



 

33 
 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 5.00 5.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรลุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ: ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1 สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการประเมิน 
2.2-2 รายงานการประชุม 
2.2-3 เอกสารการดําเนินงานตามแผนการให้บริการ 
2.2-4 เอกสารการประเมินผลการดาํเนินงานตามแผนการให้บรกิาร 
2.2-5 รายงานการประชุม 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที ่2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
ชนิดของตัวบง่ชี ้ ผลผลิต 
เป้าหมาย  5 ข้อ 
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่กอ่ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ

ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
  3.  ปรับแต่งและรกัษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสง่เสริมให้นิสิต และ/หรือ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสมํ่าเสมอ 
   5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ตํ่ากว่า 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดําเนินงาน 
1. การมีส่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ด ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดให้มีโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ เป็นประจําทุกปีโดยเริ่มต้ังแต่ปี 

พ.ศ. 2538 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 
50 ปี และสนองนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ปลกูต้นไม้บริเวณหน่วยงานราชการและเป็นการส่งเสริม
ความสามัคคีและสร้างจิตสํานึกร่วมกัน ระหว่างนิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจในการ
พัฒนาหน่วยงานให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม และมีภูมิทัศน์ที่ดี รวมทั้งได้มอบหมายนโยบายน้ี
ให้มีทุกวิทยาเขต และในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ในวันเสาร์ที่ 30 
มิถุนายน 2555 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้จัดโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจําปี 
2555 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ จํานวน 10 
คน ร่วมกันทําความสะอาดอาคารสถานที่ นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ จํานวน 50 คน ร่วมกันทําความสะอาด
บริเวณอาคารโรงละคร  

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์ และ  

3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทศัน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้โอนการบริหารจัดการอาคาร สิ่งปลูก

สร้าง และพ้ืนที่โดยรอบของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ให้กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 
สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. อาคารโรงละคร พร้อมอุปกรณ์ และครภุณัฑ์ท่ีติดมากับอาคาร 
2. อาคารเวทีกลางแจง้ พร้อมอุปกรณ์ และครุภัณฑ์ท่ีติดมากับอาคาร 
3. ศาลาบุษบก พร้อมอุปกรณ์ และครภุัณฑท่ี์ติดมากับศาลา 
4. พ้ืนที่โดยรอบอาคารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ บริหารจัดการอาคารนิทรรศการและสาํนักงาน เท่านั้น มหาวิทยาลัยได้จ้างเหมา

บริษัทรักษาความปลอดภัยดูแลเฉพาะในส่วนอาคารโรงละคร อาคารเวทีกลางแจ้ง ศาลาบุษบก และพืน้ที่
โดยรอบ มิได้ครอบคลุมถึงอาคารนิทรรศการและสํานักงาน สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีพนักงานทั่วไป 1 คนดูแล
รักษาความสะอาดอาคารนิทรรศการและสาํนักงาน โดยได้รับความร่วมมือในการช่วยกันรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยจากบุคลากรสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ท้ังหมด สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ สามารจัดกิจกรรม
บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในบริเวณสวนวัฒนธรรมไทยและอุทยานขา้วไทยได้  

4. การจัดใหม้พีื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นสิิต และ/หรือบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ําเสมอ 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นพื้นที่หนึ่งทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสง่เสริมต่อการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และมีการจัดกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอ ในปีการศึกษา 2555 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ จัด
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โครงการ/กิจกรรมทางวัฒนธรรม ท่ีเอื้อและส่งเสริมให้นิสติและ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมจํานวน 5 โครงการ/
กิจกรรม ดังนี้ (1) โครงการพพิิธทัศนาสาธิตแฮกนาของชาวไทอีสาน (2) การแสดงนาฏศิลป์อีสาน (3) การเดิน
แบบการแต่งกายของชนเผ่าไท (4) การแสดงประเพณีรดน้าํดําหัวแบบไทลื้อและไทใหญ่ (5) การแสดงอลังการ
ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน 

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตที่เก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ํากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ความพึงพอใจในสถานที่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
(1) โครงการพพิิธทัศนาสาธิตแฮกนาของชาวไทอีสาน และ (2) การแสดงนาฏศลิป์อีสาน (102/25)  
       = 4.08 
(3) การเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่าไท (291/72) = 4.04    

 (4) การแสดงประเพณีรดน้ําดําหัวแบบไทลื้อและไทใหญ่ และ (5) การแสดงอลงัการประเพณี
สงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน (50/11)    = 4.54 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 N/A 3 ข้อ 5 ข้อ N/A 3.00 5.00 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 N/A 3 ข้อ 4 ข้อ N/A 3.00 4.00 5 ข้อ ไม่บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ: ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

2.3-1 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้ สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ประจําปี 2555 
2.3-2 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องใหโ้อนการบริหารจัดการอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่

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 
โดยรอบของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ให้กองยานพาหนะอาคารและ
สถานที่ สํานักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ 

2.3-3 การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที ่
2.3-4 กิจกรรมทางวัฒนธรรมของสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
2.3-5 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

 

 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวมรวม องค์ประกอบที่ 3 การ
บริหารและการจัดการ ดังนี้ 
 ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ เอกสารคําขอ
งบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้สามารถดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ และถ่ายทอด
ไปยังบุคลากรทุกระดับ มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และระดมความคิดเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา จัดทําแผนบริหารความเสี่ยง บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ส่งเสริม
พัฒนาบุคลากรโดยการเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานโดยการส่งบุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน 
ตามสายงานและงานที่ได้รับมอบหมาย บุคลากรถ่ายทอดความรู้หรือเป็นแหลง่เรียนรู้ให้กับบุคลากรอื่น ๆ ใน
หน่วยงาน และรวบรวมความรู้ของหน่วยงานให้บริการแก่สังคม เพื่อพัฒนาสถาบันสูส่ถาบันการเรียนรู้  ในแต่
ละรอบปีผู้บรหิารได้รับการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตัง้ 

สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.40 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ พอใช้ ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจดัการ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมาย
เหตุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
   ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
 

    ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   3.40 3.80   

3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน และผูบ้ริหาร
ทุกระดับของหนว่ยงาน 

ข้อ 6 6 5 5 3.00 3.00   

3.2 การพัฒนาสถาบนัสู่สถาบัน
เรียนรู้ 

ข้อ 3 3 3 5 3.00 5.00   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมาย
เหตุ 

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
   ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (% 

หรือสัดส่วน) 
 

    ตัวหาร ตัวหาร 
3.3 ระบบบรหิารความเสี่ยง ข้อ 3 4 4 4 3.00 3.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 4 4 4 3.00 3.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพ
ท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้ง
ในประเทศหรือตา่งประเทศ 

ร้อย
ละ 

100  100 5 100 5 100 5.00 5.00   

  5 5 

 
ตัวบ่งชี้ที ่3.1 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน  

      (สกอ.7.1) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วน
และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า 

   2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

   4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจใน
การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 
อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา 

   5.  ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

    6.  ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  7.  คณะกรรมการประจําหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหาร
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อท่ี 6 นั้น ต้องแสดงขอ้มูลการบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ท่ีระบุไว้ ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ปฏิบัตหิน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
คณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ปฏิบัติหน้าท่ีกําหนดครบถ้วน ตาม

ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยคณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตร พ.ศ. 2541 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เร่ือง ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการ
ประจําสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ง 2 ปี 
คณะกรรมการประจําสํานักหมดวาระเม่ือวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ไม่มีการประเมินตนเอง ในปี
การศึกษา 2555 มีการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 2 ครั้ง 

2. ผู้บริหารมวิีสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบคุลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําขอ้มูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและ
พัฒนาหน่วยงาน 
 ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีวิสัยทัศน์ในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
เอกสารคําของบประมาณแผน่ดิน เพื่อให้สามารถดําเนินการตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
และถ่ายทอดไปยังบุคลากรทกุระดับผ่านการประชุมบุคลากรของหน่วยงาน และมีการนําข้อมูลสารสนเทศของ
ทุกฝ่ายงานเปน็ฐานในการปฏิบัติงานและพฒันาหน่วยงาน 

3. ผู้บริหารมกีารกํากับ ติดตาม และประเมนิผลการดําเนินงานตามทีม่อบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหน่วยงาน ไปยงับุคลากรในหน่วยงาน 
 ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน และสือ่สารแผนและ
ผลการดําเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรผ่านการประชุม และระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
องค์กร 

4. ผู้บริหารสนับสนนุให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อาํนาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชมุบุคลากรทั้งหน่วยงาน อยา่งน้อย 2 
คร้ังต่อปีการศึกษา 

ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้
อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม ในปีการศึกษา 2555 มีการจัดประชุมบุคลากรทั้ง
หน่วยงาน 2 คร้ัง 
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5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของหน่วยงาน เตม็ตามศักยภาพ 

ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรโดยการเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏบัิติงานโดย
การส่งบุคลากรไปประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ตามสายงานและงานทีไ่ด้รับมอบหมาย บุคลากรสามารถ
ถ่ายทอดความรู้หรือเป็นแหลง่เรียนรู้ให้กับบุคลากรอื่น ๆ ในหน่วยงาน 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาล โดยคํานึงถึงประโยชนข์องหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้บริหารงานโดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ 
บุคลากรสามารถรับทราบข้อมูลการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างเป็นปัจจุบัน ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของ
สภามหาวิทยาลัย (โดยได้ รับการประเมินผลโดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ ง )  คณะ 
กรรมการประจําหน่วยงาน และบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลการดําเนินงานสู่สาธารณะผ่าน
คณะกรรมการประจําสํานัก รายงานการประเมินตนเอง มีการนําข้อเสนอแนะของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 5 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 3.00 3.00 3.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-2 แผนปฺฏิบัติราชการ 4 ปี 

แผนปฏิบัติงานประจําปี 
เอกสารคําของบประมาณแผน่ดิน 

3.1-3 รายงานการประชุม 
3.1-4 รายงานการประชุม 
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3.1-5 ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 
3.1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก 

รายงานการประชุมบุคลากร 
รายงานการประเมินตนเอง 
รายงานผลการดําเนินงานของผู้อํานวยการ  
สรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ 
เอกสารการปรับปรุงการดําเนินงานต่าง ๆ  

 
ตัวบ่งชี้ที ่3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้(สกอ.7.2) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 
 
 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์ของหน่วยงาน 

   2.  กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในขอ้ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

   4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหลง่เรียนรู้อืน่ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณต์รง (tacit knowledge) ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผลการดําเนินงาน 
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1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของหน่วยงาน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีภารกิจที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน คือ การบริการวิชาแก่สงัคม
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร ในรูปแบบการจัดพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ การ
สัมมนา การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทยเป็นหลัก ได้มีการประชุมบุคลากรกําหนดประเด็นความรู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อดําเนินการจัดการความรู้ในเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 

1.1 การรวบรวมความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ ในประเด็น วัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์/
นิทรรศการ รูปแบบในการจดัพิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ ต้ังแต่แรกตั้งหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจากแหลง่
เรียนรู้อื่น เพื่อวิเคราะห์จัดหมวดหมู่เป็นฐานข้อมูลสําหรับการให้บริการแก่สงัคมและสนับสนุนการเรียนรู้ของ
สังคมและบุคลากรภายในหนว่ยงาน 

1.2 การรวบรวมเอกสารประกอบการสมัมนา ต้ังแต่แรกตัง้หน่วยงานจนถึงปัจจุบัน เป็นฐานข้อมูล
สําหรับการใหบ้ริการแก่สงัคมและสนับสนุนการเรียนรู้ของสังคมและบคุลากรภายในหน่วยงาน 

1.3 การรวบรวมความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร ท้ังในรูปแบบ
ของสิง่พิมพ์ เอกสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ ต้ังแต่แรกตั้งหน่วยงานจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจากแหลง่เรียนรูอ้ื่น เพื่อ
วิเคราะห์ในเชงิลึกและจัดหมวดหมู่เป็นฐานข้อมูลสําหรับการให้บริการแก่สังคมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
สังคมและบุคลากรภายในหนว่ยงาน 

1.4 การรวบรวมและสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการเกษตรตามหมวดหมู่ที่กําหนด และเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซท์ของหน่วยงาน 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

บุคคลกลุ่มเป้าหมายที่จัดการความรู้และพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานตามประเด็นความรู้
ท่ีกําหนดในข้อ 1 คือ รองผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ และ บุคลากรฝ่ายพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เม่ือดําเนินการแล้วเสร็จจะจัดทําเป็นเอกสารเผยแพร่
และเผยแพร่ทางเว็บไซท์ของหน่วยงาน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง   
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ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 3 ข้อ 3 ข้อ 3 ข้อ 3.00 3.00 3.00 3 ข้อ บรรล ุ 3 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 3 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 3.00 3.00 5.00 3 ข้อ บรรล ุ 3 ข้อ 

หมายเหตุ: ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 และ 5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1 แผนการจัดการความรู้ 

รายงานการประชุม 
3.2-2 รายงานการประชุม 
3.2-4 เอกสารการรวบรวมความรู้ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  3 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 
เกณฑ์มาตรฐาน   
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง 
และตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน 

   2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน 
ตามบริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ให้บริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อื่นๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

   3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
  5.  มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

ประจําหน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6.  มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหน่วยงาน ไปใช้ใน

การปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมผีู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผดิชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเปน็คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้บริหารและตัวแทนที่รบัผิดชอบ
ภารกิจหลักของหน่วยงานเปน็คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ ฝ่ายพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรม งานสารบรรณและบุคลากร งานการเงิน บัญชี และพัสดุ ฝ่ายอาคารสถานที่ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหนว่ยงาน ดังนี ้

จากการอบรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง บุคลากรได้ร่วมกันวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงตาม
บริบทของหนว่ยงานและตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน จํานวน 3 
ด้าน ดังนี้ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารจัดโครงการโดยนําความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาพิจารณาจัดโครงการ ส่งผลให้โครงการที่จัดยังไม่หลากหลายและครอบคลุม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ถึงแม้ว่าโครงการที่จัดจะสอดคล้องกับภารกจิของหน่วยงานก็ตาม 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
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เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของบุคลากรสํานัก จํานวน  
4 คน ไปสังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี เม่ือเดือนกันยายน 2555 ปัจจุบัน
บุคลากรประจาํสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีจํานวนทั้งหมด 6 คน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบรกิารวิชาการทางสงัคม: 
โครงการสัมมนา บุคลากรประจํามีจํานวนน้อยได้รับมอบหมายงานมากขึ้น ส่งผลให้ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานลดลงและไม่ทันเวลา   

- ความเสี่ยงอื่น ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีแผนการจัดโครงการประจําปี การปรับแผนใหส้อดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 

ทําให้การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติล่าช้า ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ในข้อ 2 
จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง คณะกรรมการได้จัดลําดับความเสี่ยงจากข้อ 2 

และ หาแนวทางแก้ไข จัดทําเป็นแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อนาํเสนอหน่วยงานและดําเนินการตามแผนต่อไป 
ดังนี้ 

ความเสี่ยงอันดับ 1 - ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของบุคลากรสํานัก จํานวน  

4 คน ไปสังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี เม่ือเดือนกันยายน 2555 ปัจจุบัน
บุคลากรประจาํสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีจํานวนทั้งหมด 6 คน ส่งผลต่อการปฏิบัติงานบรกิารวิชาการทางสงัคม: 
โครงการสัมมนา บุคลากรประจํามีจํานวนน้อยได้รับมอบหมายงานมากขึ้น ส่งผลให้ประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานลดลงและไม่ทันเวลา การจัดการความเสี่ยงแบ่งเป็นระยะยาวและระยะสั้น ระยะยาวควรขอ
อัตรากําลังเพิ่ม ระยะสั้น 1) จัดสรรงบประมาณจ้างบุคลากรเสริมในการจัดงานแต่ละครั้ง 2) ขออนุเคราะห์
นิสิตช่วยงานโครงการ   

ความเสี่ยงอันดับ 2 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการประเมินความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารจัดโครงการโดยนําความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาพิจารณาจัดโครงการ ส่งผลให้โครงการที่จัดยังไม่หลากหลายและครอบคลุม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ถึงแม้ว่าโครงการที่จัดจะสอดคล้องกับภารกจิของหน่วยงานก็ตาม 
การจัดการความเสี่ยง สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ควรจัดโครงการที่หลากหลายตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ 

ความเสี่ยงอันดับ 3 ความเสี่ยงอื่น ๆ  
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีแผนการจัดโครงการประจําปี การปรับแผนใหส้อดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 

ทําให้การเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติล่าช้า ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ การจัดการความเสี่ยง 
ควรปฏิบัติให้เป็นตามแผนการจัดโครงการ 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน  
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สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมากและความเสี่ยงสงู ตามข้อ 
2. และ ข้อ 3. และดําเนินการตามแผน 

 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 3 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 3.00 3.00 3.00 3 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานัก 
3.3-2 โครงการอบรมการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
3.3-3 เอกสารประกอบการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
3.3-4 แผนบริหารความเสี่ยง 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 
เกณฑ์มาตรฐาน   
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 



 

46 
 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
   3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. มีแผนการบรหิารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคลากร โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษใ์นการจัดวิเคราะห์

วางแผน เช่น ความต้องการด้านบุคลากร อัตรากําลังปัจจ ุบัน และอีก 5 ปีข้างหน้า กรอบอัตรากําลังของ
มหาวิทยาลัย การพัฒนาความรู้ของบุคลากรในรอบปีท่ีผ่านมา เพื่อสามารถปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
และพัฒนางานประจําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้มีนโยบายให้บุคลากรทุกคนทําการวิเคราะหง์าน (job analysis) ของตนเอง โดย

การจัดทําคําอธิบายลักษณะงาน (job description) และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็น
ประจําทุกปี เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะหภ์าระงานที่เป็นปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ความก้าวหน้าในสายงาน 

3. มีสวัสดิการและเสริมสร้างสขุภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เป็นสถานที่ทํางานทีมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ของหน่วยงาน ให้สวัสดิการแก่บุคลากร เช่น ค่าตอบแทนการทํางานล่วงเวลา สวัสดิการการตรวจเช็คสุขภาพ 
สถานที่ออกกําลังกาย เป็นต้น และได้ปรับเปลี่ยนลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานเงินรายได้ เพื่อจะได้รับสวัสดิการ
ท่ีมากขึ้น เป็นการสร้างขวัญและกําลงัใจให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏบิัติงานที่
เก่ียวข้อง 
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สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ติดตามการนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏบัิติงานที่
เกี่ยวข้องของบุคลากร โดยพิจารณาจากผลของการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรม การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมี
ประสิทธิภาพดีขี้น และการนาํความรู้ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ได้จากการอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 3.00 3.00 3.00 4 ข้อ บรรล ุ 4 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

3.4-2 คําอธิบายลักษณะงานและผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
3.4-3 สวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
3.4-4 ผลการปฏิบัติงานที่ได้จากการนําความรู้และทักษะมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ตัวบ่งชี้ที ่3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู ้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการ 
        ปฏบิัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ (มก.)   
ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยนําเข้า 
เป้าหมาย  ร้อยละ 100 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 
ผลการดําเนินงาน 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ให้โอกาสในการพัฒนาความรู้ท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน 
แก่บุคลากรทุกสายงานเพื่อพัฒนาตนเอง ด้วยการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนา และการดงูานภายใน 
ประเทศ ท้ังทีมี่ค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย 
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 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยได้ตัดโอนตําแหน่งและอัตราเงินเดือนของบุคลากรสาํนัก จํานวน  
4 คน ไปสังกัดกองยานพาหนะอาคารและสถานที่ สํานักงานอธิการบดี เม่ือเดือนกันยายน 2555 ปัจจุบัน
บุคลากรประจาํสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีจํานวนทั้งหมด 6 คน ไม่นับหมวดแรงงานมีจํานวน 5 คน ท้ัง 5 คนได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏบัิติงานในประเทศ จํานวน 5 คน 38 ครั้ง 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ คิด
เป็นร้อยละ 100 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ท่ีกําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 
ตัว

บ่งชี้ที่ 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ ์ เป้าหมาย การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2553 2554 2555 2553 2554 2555 2555 2556 

3.5 5 ร้อยละ 
62.50 

8 100 5 100 3.91 5.00 5.00 ร้อยละ 
100 

บรรลุ ร้อยละ 
100 8 8 5 

 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.5-1 รายงานสรุปการเข้าร่วมฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานของบุคลากร 

 
 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงิน

และงบประมาณ ดังนี้ 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์ของหนว่ยงาน ท่ีแสดงให้เห็นถึงแหลง่ที่มาของเงิน และการใช้เงินดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน ตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง จัดสรรงบประมาณที่ได้รับอย่างมีประสทิธิภาพเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เพื่อให้การ
ดําเนนิงานเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งหาแนวทางในการจัดหาทรัพยากรทางการเงนิให้เพียงพอ เนื่องจาก
จํานวนเงินที่ได้รับหมวดงบดําเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) ไม่เพียงพอกับการดําเนินงานตามภารกิจ และ
การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร มีการรายงานสถานภาพทางการเงิน ให้ผู้บริหารทราบ เพื่อนําไปวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายต่อไป รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการใช้เงินครั้งต่อ ๆ ไป 
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สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ 
พบว่ามีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลีย่ 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับ พอใช้ รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
     ตัวตั้ง ผลลัพธ์  

(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์  
(% หรือ
สัดส่วน) 

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   4.00 3.00   
4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 
ข้อ 7 7 6 5 4.00 3.00   

 
ตัวบ่งชี้ที ่4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1)  
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  7 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงินอย่างมีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจําปีท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนา

หน่วยงาน และบุคลากร 
  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจํา

หน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
  5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะหส์ถานะทาง

การเงินและความม่ันคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าท่ีตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ี์มหาวิทยาลัยกําหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจาก
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผน 

กลยุทธ์ของหนว่ยงาน ท่ีแสดงให้เห็นถึงแหลง่ที่มาของเงิน (งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้) 
และการใช้เงินดําเนินงานให้เป็นไปตามแผน ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงนิ
อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ เสนอของบประมาณแผน่ดิน เพื่อจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ 2555 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้รับงบอุดหนุนทั่วไปที่ได้จากมหาวิทยาลัยสําหรับดําเนินงานตาม
ภารกิจจํานวน 500,000 บาท ได้จัดทําแผนการใช้งบประมาณเงินรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสงูสุด เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อมทั้งหาแนวทางในการจัดหาทรัพยากร
ทางการเงินใหเ้พียงพอ 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏบิัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 
และบุคลากร 
 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีงบประมาณแผ่นดินประจําปีท่ีได้รับในการดําเนินการ ภาพรวมเป็นปกติ หากว่า
จํานวนเงินที่ได้รับหมวดงบดําเนินงาน (ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ) ไม่เพียงพอกับการดําเนินงานตามภารกิจ และ
การพัฒนาหน่วยงานและบุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

งานการเงนิ-บัญชีและพัสดุ ได้จัดทํารายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์ฯ  เป็น
ประจําทุกเดือนและรายไตรมาส ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการรายงานสถานะทางการเงินของสํานัก
พิพิธภัณฑ์ฯ ต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักฯ วันที่ 25 มิถุนายน 
2555  

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใชใ้นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 

ด้านการเงิน สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการจัดทํารายงานสถานภาพทางการเงนิ การได้มาและใช้ไปของเงิน
ทุก ๆ เดือนให้ผู้บริหารทราบ เพื่อนําไปวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อไป รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ใช้เงินคร้ังต่อ ๆ ไป 
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6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เปน็ไป
ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในด้านการเงิน มีกรรมการตรวจรับงาน 
ตรวจรับของ ตรวจเช็ค วัสดุท่ีซ้ือมาและคงเหลือ รวมทั้งมีการขอให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเข้า
มาตรวจสอบสํานัก ให้ใช้เงินเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เปน็ไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการจัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน มีการเสนอผู้บริหารอนุมัติตามลําดับงาน 
ในการนําส่ง/นําฝากและใบเบกิถอนให้กองคลัง มีการทํารายงานประจําเดอืน การใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
เงินนอกงบประมาณแผ่นดิน และรายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 4.00 4.00 4.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 3.00 7 ข้อ ไม่บรรลุ 7 ข้อ 
หมายเหตุ: ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน 
4.1-2 คําของบประมาณเงินรายได้ 

คําของบประมาณแผ่นดิน 

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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4.1-3 คําของบประมาณเงินรายได้ 
คําของบประมาณแผ่นดิน 
รายงานการใช้เงินประจําเดือน 

4.1-5 รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการ 
4.1-6 คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-7 รายงานประจําเดือน  

ระบบ BG 
รายงานเงินรายได้ 
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  

 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการประเมินตน 
เอง โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักกํากับดูแล และได้รับการตรวจประเมินภายในเป็น
ประจําทุกปี โดยผู้ทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย นําผลการตรวจประเมินมาจัดทําแผน 
พัฒนาปรับปรุง และมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
และบุคลากรทุกฝ่าย 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งปฏิบติัการการดําเนินกิจกรรมทางศิลป- 
วัฒนธรรม จึงกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานทีส่อดคล้องกับอตัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.6.1)  
 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน 1 
ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน ผลการประเมินได้คุณภาพระดบั พอใช้ 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉล่ีย  3.00 ได้คุณภาพระดับ พอใช้
รายละเอียดดังตารางที่ 2.6 

ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

 2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  ตัวตั้ง ผลลัพธ์  (%  
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  ตัวหาร (% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวหาร หรือสัดส่วน) 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  3.00 3.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 6 6 6 5 3.00 3.00   

 
ตัวบ่งชี้ที ่5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  6 ข้อ 
รอบระยะเวลา  รอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 
เกณฑ์มาตรฐาน   
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกบัภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

   2.  มีการกําหนดนโยบายและใหค้วามสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสงูสุดของหน่วยงาน 

   3.  มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย 

   4.  มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดสง่สํานักประกัน
คุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงาน  

   5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

   6.  มีระบบสารสนเทศที่ใหข้้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทัง้ 6 
องค์ประกอบคุณภาพ 

   7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกนัคุณภาพ โดยเฉพาะผูใ้ช้บริการตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หนว่ยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอืน่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 
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ผลการดําเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการ
ของหน่วยงาน ต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด มีการประเมินตน 
เอง โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักกํากับดูแล และได้รับการตรวจประเมินภายในเป็น
ประจําทุกปี โดยผู้ทรงคณุวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงาน  

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ดําเนินงานประกันคุณภาพโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มี
ผู้อํานวยการเป็นที่ปรึกษา และ รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพเป็นประธาน บุคลากรทุกคน
เป็นกรรมการ คณะกรรมการทําหน้าท่ีกําหนดนโยบายและวิธีดําเนินงานประกันคุณภาพ จัดทําคู่มือประกัน
คุณภาพประจาํหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

 
 
3. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิม่เติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัย 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งปฏิบติัการการดําเนินกิจกรรมทางศิลป- 
วัฒนธรรม จึงกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานทีส่อดคล้องกับอตัลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (สกอ.6.1)  

4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ 
เสนอต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนํา
ผลการประเมินคุณภาพไปทาํแผนการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพโดยให้บุคลากรทุกคนดําเนินงานโดยใช้คู่มือ
ประกันคุณภาพของสํานักเป็นแนวทาง มีการประชุมคณะกรรมการติดตามการดําเนินงาน รายงานผล และ 
รวมรวบผลการดําเนินงานเพื่อจัดทําเป็นรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการตรวจประเมิน นําผลการตรวจ
ประเมินจัดทําแผนพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงาน เสนอให้คณะกรรมการประจําหน่วยงานทราบและพิจารณา 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทกุตัวบ่งชี้ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (สปค.01) ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
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กรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน และมีการติดตามผลการดําเนินงานผ่านการประชุมตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.02) กําหนดผูร้ับผิดชอบในการดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนด 

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ส่งเสริมใหบุ้คลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ โดยเป็น
กรรมการในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักเพื่อแสดงความคิดเห็นในระบบประกนัคุณภาพ
ของหน่วยงาน โดยผู้มีสว่นได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมผ่านช่องทางการให้ข้อมูลป้อนกลับ ร่วมแสดงความคิดเห็น/
ความพึงพอใจในการบริการ รวมทั้งการใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสัมภาษณ์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  
หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
9 ข้อ 

 

ผลการประเมินตนเอง  
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 5 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 3.00 3.00 3.00 6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 
ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 

2555 
การ

ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 3.00 3.00 3.00 6 ข้อ ไม่บรรลุ 6 ข้อ 
หมายเหตุ: ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

5.1-1 แผนงานประกนัคุณภาพ 
คําสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน 
เอกสารการความร่วมมือในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
รายงานการประชุม 

5.1-2 คําสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
รายงานการประชุม 
คู่มือประกันคุณภาพ 
รายงานการประเมินตนเอง 

5.1-3 ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมท่ี 5.2 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
5.1-4 คู่มือประกันคุณภาพ 

รายงานการประชุม 
รายงานการประเมินตนเอง 
แผนพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงาน (สปค.01) 

5.1-5 แผนพัฒนาปรบัปรุงการดําเนินงาน (สปค.01) 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.02) 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

5.1-7 คําสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก 
รายงานการประชุม 
คู่มือประกันคุณภาพ 
เอกสารการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เพิม่เติม 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ต้องมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมพร้อมเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 1 

ตัวบ่งชี้ โดยกําหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ซ่ึงเป็นตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเติมลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้เป็นหลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ท่ี 
5.1 ท้ังนี้ ตัวบง่ชี้ที่ 5.2 ไม่ตอ้งนาํคะแนนผลการประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้เพิ่มเติม จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ โดยมี
ผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังนี้ 

 
 

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2 ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ .6.1)   
ชนิดของตัวบง่ชี ้ กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา   ปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555-31 พฤษภาคม 2556) 
เกณฑ์มาตรฐาน   
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ 

กิจกรรมนิสิต 
  3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
  4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 
 
 

 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

  6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ 
ยอมรับในระดับชาติ 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2555 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีผลการดําเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไก รวมทัง้มีงบประมาณสนับสนนุการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร เป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยจัดต้ังขึ้นเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และเป็นแหล่งปฏิบติัการการดําเนินกิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม มีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีแผนงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติท่ีเป็น
รูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนาํสู่การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2555 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดโครงการบริการวิชาการด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 7 โครงการ/กิจกรรม คือ 1) โครงการจัดนิทรรศการพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท 
2) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท 3) นิทรรศการเรื่อง มรดกภูมิปัญญา
เครื่องรักเครื่องเขินไท 4) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไท 
5) นิทรรศการเรื่อง เรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแตง่กายของชนเผา่ไท 6) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง 
ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน 7) นิทรรศการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน 
และ โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 โครงการ/กิจกรรม คือ 1) โครงการพิพิธทัศนาสาธิตแฮกนา
ของชาวไทอีสาน 2) การแสดงนาฏศิลป์อีสาน 3) การเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่าไท 4) โครงการจัดทํา
บัตรอวยพรชุด นาฏศิลป์ไทย 5) การแสดงประเพณีรดน้ําดําหัวแบบไทลื้อและไทใหญ่ 6) การแสดงอลังการ
ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน 
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   2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนิสิต 
 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดโครงการ/กจิกรรมสนับสนนุให้มีการนําการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต คือมีการจัดการเรียนการสอนที่
นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกจิกรรมการเรียนการสอน หรือบูรณาการ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้  

- การสาธิตแฮกนาของชาวไทอีสาน และ การแสดงนาฏศิลป์อีสาน ของ ชมรมนิสิตอีสาน มก. ใน
โครงการพิพิธทัศนาสาธิตแฮกนาของชาวไทอีสาน 

- นิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่อง
เขินไท 
 - การเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่าไท โดย นิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ใน 
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง  ธ ทรงอนุ รักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไท 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
3.1 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีอาคารนิทรรศการและสาํนักงานสําหรบัเผยแพร่และ

บริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น พิพิธภัณฑ์/นิทรรศการ ศูนย์ข้อมูล ห้องประชุม สําหรับจัดกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และมีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากงบประมาณแผ่นดินของสํานัก
พิพิธภัณฑ์ 

3.2 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการเผยแพร่ศิลปะและวฒันธรรมในระดับต่างๆ 
อย่างต่อเนื่องในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน ในรูปแบบของจดหมายข่าว แผ่นพับ สื่ออิเลกทรอนิคส์ และ
เผยแพร่ผ่านสือ่มวลชน (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ ฯลฯ) และ จัดทําเป็นฐานข้อมูลไว้ท่ีเว็บไซต์ของ
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (www.oamc.ku.ac.th) 

3.3 สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดย
ร่วมมือกับศลิปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผูท้รงคุณวุฒท้ิองถิ่น ดังนี ้

- อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) อนุเคราะห์ภาพ 4 ภาพ 
จัดพิมพ์บัตรอวยพรชุด นาฏศิลป์ไทย และ อาจารย์ประนอม ทาแปง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีต
ศิลป์-ศิลปะการทอผ้า) ร่วมอภิปรายเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการฟื้นฟูการแต่งกาย
ของชนเผ่าไท และ ประเพณสีงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน 

- อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม กองศิลปกรรม สํานักพระราชวัง บรรยายเรื่อง งานเครื่องรักในงาน
ช่างสิบหมู่ของไทย และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการฟื้นฟูผ้าไทยในงานศิลปาชีพ 

- ผู้ทรงคุณวุฒท้ิองถิ่นจากชนเผ่าไทต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการและเป็นวิทยากรในโครงการจัด
นิทรรศการพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท โครงการสมัมนาวิชาการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเคร่ือง
เขินไท โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และสง่เสริมการแต่งกายของชนเผ่าไท และ โครงการ
สัมมนาวิชาการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน 
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4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกบัการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการประเมินผลสําเร็จของการบูรณางานด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต ตามข้อ 2. ผลการประเมินอยู่ในระดับดี 
ดังนี้ 

- การสาธิตแฮกนาของชาวไทอีสาน (4.08) และ การแสดงนาฏศลิป์อีสาน (3.96) ของ ชมรมนิสิต
อีสาน มก. ในโครงการพิพิธทัศนาสาธิตแฮกนาของชาวไทอีสาน 

- นิสิตภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่อง
เขินไท (4.26) 
 - การเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่าไท (4.07) โดย นิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ใน 
โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง  ธ ทรงอนุ รักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไท 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรบั
ในระดับชาต ิ

6.1 มีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการ
เผยแพร่สูส่าธารณะ 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จัดโครงการบรกิารวิชาการด้านศิลปะและวฒันธรรม และ 
โครงการทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมโครงการตามข้อ 3.3 เป็นประจาํและ
ต่อเนื่อง และเผยแพร่สูส่าธารณะผ่านสื่อต่าง ๆ ตามข้อ 3.2 

6.2 ได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรที่ได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่
ประจักษ ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

อาจารย์อรไท ผลดี ผู้อํานวยการสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ของ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 31 มกราคม 2554 เป็นต้นไป 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.2 4 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 4.00 5.00 4 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1 - แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรม 

- โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.2-2 โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนสิิต 

5.2-3-1 เอกสารและสือ่ต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-3-2 เอกสารและสือ่ต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
5.2-3-3 โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ร่วมมือกับผู้ทรงคณุวุฒิ  
5.2-4 รายงานผลการประเมิน 

5.2-6-1 - โครงการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิ 
- เอกสารและสื่อต่าง ๆ ท่ีเผยแพร่กิจกรรมการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

5.2-6-2 - คําสั่งแตง่ต้ังเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
- เอกสารการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 

 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน ดังนี้  

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ทบทวนกระบวนการหลักท่ีสําคัญและเชื่อมโยงกับภารกิจหลักของหน่วยงาน
ครบถ้วน โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้กําหนดและทบทวนกระบวนการระยะสั้นแต่เป็นกระบวนการที่ทําเป็น
ประจําเพิ่ม พิจารณาจากข้อเสนอแนะและการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ มา
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน จัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงาน เผยแพร่สู่สาธารณะทางเว็บไซท์ของ 
สํานัก เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผูร้ับบริการ ลดต้นทุน 
และลดความเสี่ยงของหน่วยงานในทุก ๆ ด้าน 
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สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรบัปรุงระบบดําเนินงาน 
จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดี ส่วนผล
การประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ปี 2555 ผลการประเมนิ 

(เต็ม 5) 
หมายเหต ุ

  2555 2556 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
   ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 

(% หรือ
สัดส่วน) 

 
    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    4.00 4.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 4 4 4 4 4.00 4.00   

 
 

ตัวบ่งชี้ที ่6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  4 ข้อ 
รอบระยะเวลา    ปีงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) 
เกณฑ์มาตรฐาน   
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

   1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญ
ครบถ้วน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงระหวา่งกระบวนการต่างๆ เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรือของ
มหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

   2.  มีการจัดทําหรือทบทวนข้อกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 
Process) ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความต้องการของผู้รับบริการ 

   3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและ
จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

   4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 
  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรบัปรุงเสนอต่อ

ผู้มีอํานาจเพ่ือให้พิจารณาและใหข้้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการกําหนด
กระบวนการทีจ่ะดําเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการดําเนินงาน 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการหลัก (Core Process) ที่สาํคัญครบถ้วน ครอบคลุม

การดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหวา่งกระบวนการต่าง ๆ 
เพื่อทําให้การดําเนินงานของหน่วยงานหรอืของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ทบทวนกระบวนการหลักท่ีสําคัญครบถ้วน ในทุกระดับต้ังแต่ระดบับุคคล 
ระดับฝ่าย รวมทั้งวิเคราะห์เชื่อมโยงกับภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2555 ได้กําหนดและ
ทบทวนกระบวนการระยะสัน้แต่เป็นกระบวนการที่ทําเป็นประจําเพิ่ม 1 กระบวนการคือ การจําหน่ายบัตร
อวยพร 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอ้กําหนดที่สําคัญของกระบวนการหลัก (Core Process) ที่สําคัญ
จากความคาดหวังและความต้องการของผูรั้บบริการ 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้นําข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ จากแบบสอบถามและการ
แจ้งด้วยวาจามาทบทวนกระบวนการดําเนินงาน เพื่อบุคลากรจะสามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการให้ครอบคลุมมากท่ีสุด 

3. มีการออกแบบหรอืทบทวนกระบวนการจากข้อกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกําหนดผูร้ับผิดชอบชัดเจน 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้ทบทวนปรับปรุงกระบวนการให้เป็นมาตรฐาน จัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงาน 
เผยแพร่สูส่าธารณะทางเว็บไซท์ของสํานัก 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มอืการปฏิบัติงาน เพื่อทําให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมคา่ใช้จ่าย ลดค่าใชจ้่าย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดข้อผดิพลาด ลดข้อ
ร้องเรียน เป็นต้น 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีการประชุมทบทวนและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ ปัญหาอุปสรรคของผู้ปฏิบัติงาน และสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ และลดต้นทุน ลดความเสี่ยงของหน่วยงานในทุก ๆ 
ด้าน 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  มีการดําเนินการ  
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1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ท่ี ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2555 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 4 ข้อ 4 ข้อ 4 ข้อ 4.00 4.00  4.00 4 บรรล ุ 4 
 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1-1 แผนภาพและรายชื่อของกระบวนการต่าง ๆ 
6.1-2 รายงานการประชุม 
6.1-3 คู่มือการปฏิบัติงาน 
6.1-4 เอกสารการปรับปรุงทบทวนกระบวนงาน 

 

 



บทที่ 3 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

 
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน 
 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนน
ต้ังแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ดําเนินการใด ๆ หรือดาํเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการ
ประเมินเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน แต่ใหร้ะบุเพียงบรรลุเป้าหมาย โดยแปลความหมายของ
คะแนน ดังนี ้
 

คะแนนเฉล่ีย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ด่วน 
1.51 – 2.50 การดําเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

 
การประเมินคุณภาพการสนบัสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
 การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสาํนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร พบว่า มีการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
กําหนดของ มก. จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 3.77 ผลการประเมินคุณภาพ
ได้คุณภาพระดบั ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ไดคุ้ณภาพระดับดี 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2555 (เตม็ 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

    3.00 3.00      3.00  3.00  พอใช้ พอใช้ 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉล่ีย ปีการศึกษา 2555 (เตม็ 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจ
หลัก 

    5.00  4.00 4.60  4.10 4.73 4.06  ดีมาก ด ี

องค์ประกอบที่ 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00  5.00 3.00 3.50      3.40  3.80 พอใช้ ด ี

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและงบประมาณ 

    4.00 3.00      4.00 3.00  ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

    3.00 3.00      3.00 3.00  พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที่ 6  การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

    4.00 4.00      4.00 4.00  ดี ด ี

เฉล่ียภาพรวม 5.00 5.00  3.44 3.44  4.60 4.10  3.77 3.68    
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดีมาก ด ี ดี ด ี   

 
เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสทิธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผล

การดําเนินงานของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ดังนี้ สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ มีความโดดเด่นในการ
สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม พบว่าองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ องค์ประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี และผลการประเมินโดยรวมในดา้น
ปัจจัยนําเข้าอยู่ในระดับ ดีมาก ด้านผลผลิตอยู่ในระดับ ดี และด้านกระบวนการอยู่ในระดับ พอใช้ 
 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบประเมินคุณภาพของสํานกัพิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรมการเกษตร 
 การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สามารถ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
 จุดแข็ง 
 - 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
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 - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การถ่ายทอดแผนปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีระยะเวลาในการถ่ายทอดการปรับแผนปฏิบัติงานใหแ้ก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้

รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม 
 แนวปฏิบัติที่ดี 
 - 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

จุดแข็ง 
1. มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 

 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. ควรเพิ่มกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2. การของบประมาณสนับสนุนเพิ่มสําหรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดซ้ือ/เช่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์  
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรเพิ่มการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีความ

หลากหลายยิ่งขึ้น 
2. ควรของบประมาณสนับสนุนเพิ่มสําหรับการซ่อมแซมอาคารสถานที่ และจัดซ้ือ/เช่าครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสามารถรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจให้ได้ประโยชน์
สูงสุด 

แนวปฏบิัติที่ด ี
 - 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ 

จุดแข็ง 
 - 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ภาระงานของบุคลากร 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ควรขออัตรากําลังเพิ่มทดแทนให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
แนวปฏบิัติที่ด ี

 - 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง 
 - 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การรายงานผลทางการเงินต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน   
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรรายงานผลทางการเงินต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
แนวปฏบิัติที่ด ี

 - 
 
องค์ประกอบที่  5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

จุดแข็ง 
 - 
 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภายในยงัไม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
ข้อเสนอแนะ 
1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการสํานักให้บรรลสุู่เป้าหมายที่

ต้องการ 
แนวปฏบิัติที่ด ี

 - 
องค์ประกอบที่  6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

จุดแข็ง 
 - 
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 แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. การติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการปฏบิัติงาน 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
แนวปฏบิัติที่ด ี

 - 
 



บทที่ 4  
การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

 
ตามท่ีมหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในสํานักพิพิธภณัฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ตามรอบปี

การศึกษา 2554 เม่ือวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2555 น้ัน สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) 
และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมี
โครงการ/กิจกรรมทั้งหมด จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรม และได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อย
แล้ว จํานวน 5 โครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 โครงการ/กิจกรรม และยงัไม่ได้ดําเนินการ 3 โครงการ/
กิจกรรม ได้แก่ 
 1. การปรับปรงุซ่อมแซมอาคารสถานที่ เนื่องจากการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ต้องใช้งบประมาณสูง
สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ไม่มีงบประมาณเงินรายได้เพียงพอ 
 2. การแต่งตัง้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญด้านบริหารจัดการ เนื่องจากคณะกรรมการประจํา
สํานักหมดวาระในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ผู้อํานวยการหมดวาระในวันที่ 12 มกราคม 2557 ผู้บริหารสํานักเห็นว่า
ควรให้ผู้บริหารชุดใหม่เป็นผู้เสนอชื่อผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกเป็นคณะกรรมการประจําหนว่ยงาน 
 3. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคณุภาพระหว่างหน่วยงานภายใน
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปีการศึกษา 2554 (สปค.01) 

แผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน 

        

การถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
 

1.ควรมีการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้
รับทราบ เข้าใจ และ
ปฏิบัติตาม 

 1.บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงาน 
2.ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานให้
บุคลากรทุกระดับในการ
ประชุมบุคลากร 

 บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งาน รับทราบ เข้าใจ 
และปฏิบัติตามแผน 

 ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

ผู้บริหารและ
บุคลากร 

องค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจหลัก 

        

การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2.ควรมีการสํารวจ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพื่อ
สามารถให้บริการที่

 จัดทําแบบสอบถามเพื่อ
สํารวจความต้องการ
ของผู้รับบริการ  
 

 โครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

 ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

ผู้บริหารและ
บุคลากร 
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หลากหลายและ
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

3.ควรเร่งสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
จัดกิจกรรมเชิง
บริการวิชาการ และ
การหารายได้เข้าสู่
หน่วยงาน 

 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ใน
การจัดกิจกรรมเชิง
บริการวิชาการ 

โครงการสัมมนา
วิชาการและจัด
นิทรรศการเรื่อง: 
1.ประเพณีสงกรานต์
ของชนเผ่าไทใน
อาเซียน (ร่วมกับ
ภาควิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์) 
2.เครื่องมือ
เกษตรกรรมยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ 
(ร่วมกับภาควิชา
ชีววิทยาป่าไม้ คณะ
วนศาสตร์, ภาควิชา
ภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์) 
3.พิธีกรรมเกี่ยว
กับข้าวของประชาคม

โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

 ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

ผู้บริหารและ
บุคลากร 
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อาเซียน (ร่วมกับ
มูลนิธิข้าวไทยฯ, 
กรมการข้าว, ภาควิชา
ภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์) 
4.ผ้าและการแต่งกาย
ของประชาคมอาเซียน 
(ร่วมกับภาควิชา 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

        ภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์, 
พิพิธภัณฑ์ผ้า
ประชาคมอาเซียน, 
พิพิธภัณฑ์ผ้าท้องถิ่น
ต่าง ๆ) 
5.โครงการดนตรี
อาเซียน (ร่วมกับ
ภาควิชาดนตรี คณะ
มนุษยศาสตร์) 

    

การปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 

4.ควรมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร 
สถานที่ที่ชํารุดทรุด
โทรมอย่างเร่งด่วน 

เนื่องจากการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ต้อง
ใช้งบประมาณสูง

ของบประมาณ
ส่วนกลางเพื่อปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่
ที่ชํารุดทรุดโทรม 

  อาคารสถานที่ที่
ชํารุดทรุดโทรม
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมสามารถใช้

 ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

ผู้บริหารและ
บุคลากร 
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เพื่อการใช้งานให้ได้
ประโยชน์สูงสุด 

สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ 
ไม่มีงบประมาณเงิน
รายได้เพียงพอ 

ประโยชน์ได้อย่าง
สูงสุด 

องค์ประกอบที่ 3 
การบริหารและ
จัดการ 

        

แผนบริหารความ
เสี่ยง  

5.ควรมีการจัดทํา
แผนบริหารความ
เสี่ยงและดําเนินการ
ตามแผนที่กําหนด 

 ผู้บริหารและบุคลากร
สามารถและมีส่วนร่วม 
ในการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

โครงการอบรมการ
จัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

แผนบริหารความ
เสี่ยงของหน่วยงาน 
และการดําเนินงาน
ตามแผนที่กําหนด 

 ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

ผู้บริหารและ
บุคลากร 

 

 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์

ตนเอง 
4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

การแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้าน
บริหารจัดการ 

6.ควรเสนอแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้าน
บริหารจัดการ เพื่อ
เป็นกรรมการ/ ที่
ปรึกษา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ทํางานในเชิงรุกของ
หน่วยงาน 

 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านบริหาร
จัดการ 

แต่งตั้งที่ปรึกษา: 
1.ศ.ดร.ประเสริฐ ณ 
นคร (ราชบัณฑิต)      
2.ดร.ขวัญใจ โกเมศ 
(เลขาธิการมูลนิธิข้าว
ไทยฯ) 

มีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้าน
บริหารจัดการเป็น
กรรมการ/ที่ปรึกษา 
ที่ช่วยเพิ่ม 
ศักยภาพการทํางาน
ในเชิงรุก 

 มิถุนายน 2556 ผู้บริหาร 
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การพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มีความรู้
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับตําแหน่งงาน 

7.ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับได้
พัฒนาความรู้ใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่งงาน 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับได้
พัฒนาความรู้ในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง
งาน 

 บุคลากรทุกระดับได้
พัฒนาความรู้ใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่งงาน 

 ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

ผู้บริหารและ
บุคลากร 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

8.ผู้บริหารควร
ถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับนิทรรศการ
ที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ให้แก่
บุคลากรประจํา 
เพื่อให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

 ผู้อํานวยการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
นิทรรศการที่จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์ให้แก่
บุคลากรประจําที่
เกี่ยวข้อง 

 บุคลากรประจําที่
เกี่ยวข้องได้รับองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
นิทรรศการที่จัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์ 
สามารถปฏิบัติงาน
ได้เต็มศักยภาพ 

 ตุลาคม 2555-
มกราคม 2557 

ผู้บริหารและ
บุคลากรฝ่าย
พิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรม 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและ
งบประมาณ  

        

การรายงานผลทาง
การเงินต่อ
คณะกรรมการ

9.มีการรายงานผล
ทางการเงิน ต่อ 
คณะกรรมการ

 รายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน อย่างน้อยปี

 การรายงานทาง
การเงินต่อ
คณะกรรมการ

 ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

ผู้บริหารและ 
บุคลากรงาน
การเงิน บัญชี 
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ประจําหน่วยงาน ประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 
 

ละ 2 ครั้ง  ประจําหน่วยงาน 
ผู้บริหารสามารถใช้
เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และเป็น
ข้อมูลในการ
วางแผนและ
ตัดสินใจ 

และพัสดุ 

องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพภายใน 

        

การสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใน 

10.ควรมีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใน 

 สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
ระหว่างหน่วยงาน
ภายใน 

 เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใน ที่
ช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การดําเนินงานด้าน
ประกนัคุณภาพของ
หน่วยงาน 

 ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ของสํานัก 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

5. ชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

6. ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 

7. งบประมาณ 8. ระยะเวลา
ดําเนินการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 
การพฒันาและ
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ปรับปรุง 
การติดตามและ
ประเมินผลการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

11.ควรมีการติดตาม
และประเมินผลการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

 มีการติดตามและ
ประเมินผลการปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงาน 

 ผลการประเมิน 
การปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

 ตุลาคม 2555-
กันยายน 2556 

บุคลากรทุกฝ่าย
งาน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

4.2 การติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจําปีการศึกษา 2554 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรบัปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2554 
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สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
7. ร้อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนงาน 

        

การถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
 

1.ควรมีการ
ถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงาน 
ให้แก่บุคลากร
ภายในหน่วยงาน
ได้รับทราบ เข้าใจ 
และปฏิบัติตาม 

1.บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทําแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งาน 
2.ถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งานให้บุคลากรทุก
ระดับในการประชุม
บุคลากร 

 บุคลากรมีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงาน 
รับทราบ เข้าใจ และ
ปฏิบัติตามแผน 

2   ผู้บริหารและ
บุคลากร 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 
ภารกิจหลัก 

        

การสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2.ควรมีการสํารวจ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ เพื่อ
สามารถให้บริการ
ที่หลากหลายและ
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

จัดทําแบบสอบถาม
เพื่อสํารวจความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ  
 

เพิ่มการสอบถามความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ในแบบประเมิน
โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ผู้รับบริการ 

2   ผู้บริหารและ
บุคลากร 

การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก 

3.ควรเร่งสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายใน
และภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อ
เพิ่มศักยภาพใน
การจัดกิจกรรม
เชิงบริการวิชาการ 
และการหารายได้
เข้าสู่หน่วยงาน 

สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
ในการจัดกิจกรรมเชิง
บริการวิชาการ 

ความร่วมมือ 
1.ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ 
คณะวนศาสตร์: 
วิทยากร, นิทรรศการ 
-โครงการสัมมนา
วิชาการและนิทรรศการ
เรื่องมรดกภูมิปัญญา
เครื่องรักเครื่องเขินไท 
2.กองศิลปกรรม สํานัก
พระราชวัง: วิทยากร 
-โครงการสัมมนา
วิชาการเรื่องมรดกภูมิ

โครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการที่
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 

2   ผู้บริหารและ
บุคลากร 
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ปัญญาเครื่องรักเครื่อง
เขินไท 
-โครงการสัมมนา
วิชาการเรื่อง ธ ทรง 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

   อนุรักษ์และส่งเสริมการ
แต่งกายของชนเผ่าไทย 

     

การปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ 

4.ควรมีการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคาร สถานที่ที่
ชํารุดทรุดโทรม
อย่างเร่งด่วน เพื่อ
การใช้งานให้ได้
ประโยชน์สูงสุด 

ของบประมาณ
ส่วนกลางเพื่อ
ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารสถานที่ที่ชํารุด
ทรุดโทรม 

 อาคารสถานที่ที่ชํารุด
ทรุดโทรมได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างสูงสุด 

0   ผู้บริหารและ
บุคลากร 

องค์ประกอบที่ 3 
การบริหารและ
จัดการ 

        

แผนบริหารความ
เสี่ยง 

5.ควรมีการจัดทํา
แผนบริหารความ
เสี่ยงและ
ดําเนินการตาม
แผนที่กําหนด 

ผู้บริหารและบุคลากร
สามารถและมีส่วน
ร่วม ในการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยง 

โครงการอบรมการ
จัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง
ของหน่วยงาน และ
การดําเนินงานตาม
แผนที่กําหนด 

2  3,750.- ผู้บริหารและ
บุคลากร 

การแต่งตั้ง 6.ควรเสนอแต่งตั้ง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ  มีผู้ทรงคุณวุฒิ 0   ผู้บริหาร 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้าน
บริหารจัดการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้าน
บริหารจัดการ 
เพื่อเป็น
กรรมการ/ ที่
ปรึกษา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการ 

ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านบริหาร
จัดการ 

ภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านบริหาร
จัดการเป็นกรรมการ/
ที่ปรึกษา ที่ช่วยเพิ่ม 
ศักยภาพการทํางานใน
เชิงรุก 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

  ทํางานในเชิงรุก
ของหน่วยงาน 

            

การพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับให้มีความรู้
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
กับตําแหน่งงาน 

7.ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรทุกระดับ
ได้พัฒนาความรู้ใน
สาขาที่เกี่ยวข้อง
กับตําแหน่งงาน 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้บุคลากรทุกระดับ
ได้พัฒนาความรู้ใน
สาขาที่เกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่งงาน 

บุคลากรทั้งหมด 5 คน
ได้พัฒนาความรู้ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่ง
งาน รวม 38 ครั้ง 

บุคลากรทุกระดับได้
พัฒนาความรู้ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับ
ตําแหน่งงาน 

2   ผู้บริหารและ
บุคลากร 

การถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

8.ผู้บริหารควร
ถ่ายทอดองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
นิทรรศการที่จัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์
ให้แก่บุคลากร

ผู้อํานวยการถ่ายทอด
องค์ความรู้เกี่ยวกับ
นิทรรศการที่จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ให้แก่
บุคลากรประจําที่
เกี่ยวข้อง 

 บุคลากรประจําที่
เกี่ยวข้องได้รับองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
นิทรรศการที่จัดแสดง
ในพิพิธภัณฑ์ สามารถ
ปฏิบัติงานได้เต็ม

1   ผู้บริหารและ
บุคลากรฝ่าย
พิพิธภัณฑ์และ
วัฒนธรรม 
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ประจํา เพื่อให้
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข

ปรับปรุง (กลยุทธ์) 
4. ชื่อโครงการ/กิจกรรม 5. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 6. ผลการดําเนนิงาน

ตามโครงการ/กิจกรรม 
7. ร้อยละผลสําเร็จ

ของโครงการ/กิจกรรม 
8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและ
งบประมาณ 

        

การรายงานผลทาง
การเงินต่อ
คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 

9.มีการรายงานผล
ทางการเงิน ต่อ 
คณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

รายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการ
ประจําหน่วยงาน 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

-รายงานทางการเงินต่อ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน 1 ครั้ง 
-รายงานทางการ
เงินเดือนละ 1 ครั้ง สรุป
รายงานทางการเงินปีละ 
1 ครั้ง ต่อผู้บริหาร 

การรายงานทาง
การเงินต่อ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน 
ผู้บริหารสามารถใช้
เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และเป็น

1   ผู้บริหารและ 
บุคลากรงาน
การเงิน บัญชี 
และพัสดุ 
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ผู้บริหารสามารถใช้เงิน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
และเป็นข้อมูลในการ
วางแผนและตัดสินใจ 

ข้อมูลในการวางแผน 
และตัดสินใจ 

องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพภายใน 

        

การสร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใน 

10.ควรมีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใน 

สร้างเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
ระหว่างหน่วยงาน
ภายใน 

 เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่าง
หน่วยงานภายใน ที่
ช่วยเพิ่มศักยภาพใน
การดําเนินงานด้าน
ประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน 

0   ผู้บริหารและ
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
ของสํานัก 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง (กลยุทธ์) 

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

7. ร้อยละผลสําเร็จ
ของโครงการ/กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6 
การพฒันาและ
ปรับปรุง 

        

การติดตามและ
ประเมินผลการ
ปรับปรุง

11.ควรมีการ
ติดตามและ
ประเมินผลการ

มีการติดตามและ
ประเมินผลการ
ปรับปรุงกระบวนการ

 ผลการประเมิน 
การปรับปรุง
กระบวนการ

1   บุคลากรทุกฝ่าย
งาน 
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กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุง
กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน 

 
คําอธิบาย 
 ช่องที่ 6 ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมให้หน่วยงานกรอกตัวเลขระบุระดับผลของการดําเนนิงานเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
  0 = ยังไม่ได้ดําเนินงาน 
  1 = อยู่ระหว่างดําเนินงาน 
  2 = ดําเนินงานเสร็จสิ้น 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน   

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจําปีการศึกษา 2555 
 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมนิคุณภาพ
ภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. รศ.ดร.ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา    ประธานกรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 2. รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์   รองประธานกรรมการ 
    คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 3. นางหทัยรัตน์ วิชิตพรชัย   กรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
 4. นางสาวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง   กรรมการและเลขานุการ 

   สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
 
5. นางสาววิชุตา บุญเกตุ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
   สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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บทสรุปสาํหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 

ประจําปีการศึกษา 2555 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งดําเนินการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ 
จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 - 31 พฤษภาคม 2556) 
และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 สําหรับผลการประเมินฯ พบว่า สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ 
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 
มีคะแนนเฉลี่ย 3.68 ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ 
องค์ประกอบที ่1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ดําเนินการ   

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที ่2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 4.00 4.60 4.10 4.73 4.06 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที ่3  
การบริหารและจัดการ  

5.00 5.00 3.00 3.50 - - 3.40 3.80 พอใช้ ดี 

องค์ประกอบที ่4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช้ 

องค์ประกอบที ่5  
ระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช้ พอใช้ 

องค์ประกอบที ่6  
การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบ
ดําเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 3.44 3.44 4.60 4.10 3.77 3.68   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก พอใช้ พอใช้ ดีมาก ดี ดี ดี   
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สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ในรอบปีการศึกษา 
2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานภาพรวมได้ดังนี้ 

 ภาพรวม 
จุดแข็ง 

  ผู้บริหารมีความเช่ียวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านศิลปหัตถกรรมสิ่งทอ 
ของชนเผ่าต่างๆ ทําให้สามารถจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 
แนวทางเสริม 

ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรมสิ่งทอให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
         จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานที ่และภูมิทัศน์โดยรอบ 
2. การบริหารจัดการในเชิงรุก  

 ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที ่ที่ชํารุดทรุดโทรม รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความ

สวยงาม ปลอดภัย และถูกสขุลักษณะโดยเร่งด่วน 
2. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอก เพื่อสร้างรายได้  

และลดค่าใช้จา่ย  
3. ควรมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ  

เพื่อเป็น กรรมการประจําหน่วยงาน  
ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 

1.  มหาวิทยาลัยควรกําหนดทิศทางและสถานภาพของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน 
 วางแผนการดําเนินงาน 

2.  มหาวิทยาลัยควรจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมอาคาร สถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 ที่ชํารุด ทรุดโทรม โดยเร่งด่วน 
 

ประสิทธิผลการดาํเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2554 
  การติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2554  พบว่า 
สํานักฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงเป็นอย่างดี  โดยมีโครงการทั้งหมดตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงฯ จํานวน 11 กิจกรรม มีการดําเนินงานแล้ว 5 กิจกรรม อยู่ระหว่างดําเนินงาน 3 กิจกรรม 
และยังไม่ได้ดําเนินงาน 3 กิจกรรม  ได้แก่ 1. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 2. การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการ และ 3. การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่างหน่วยงานภายใน 
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ข้อมูลการประกันคุณภาพสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก/สถาบัน 

6 องค์ประกอบ โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
มหาวิทยาลัยแล้ว 11 ครั้ง ซึ่งผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ 

ครั้งที่ 11 ในรอบปีการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหว่างวันที่ 19-20 
กรกฎาคม 2555 พบว่า มีผลการดําเนินงาน 12 ตัวบ่งชี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม
การเกษตรประเมินตนเอง ได้ค่าคะแนน 3.76 อยู่ในเกณฑ์ดี เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะ
กรรมการฯ ซึ่งประเมิน ได้ค่าคะแนน 3.51 อยู่ในเกณฑ์ดี 
 
วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพื่อยืนยันสภาพการดําเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  

2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการ
ตอบสนองพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ
ที่ดีของหน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

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

ประกันคุณภาพ 
 
กําหนดการประเมิน 
วันพฤหสับดีที ่4 กรกฎาคม 2556 
เวลา 09.00 - 09.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรม

การเกษตร ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารนิทรรศการและสาํนักงาน 
- ประธานคณะกรรมการฯ กลา่วแนะนําคณะกรรมการ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ และ

แนวทางในการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 2555 
เวลา 09.30 – 10.30 น. ผู้บริหารสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร รายงานผลการดําเนินงาน 

ในรอบปีการศึกษา 2555 ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานนําเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่สําคญั  
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 ดังนี้ 
1. ข้อมูลพ้ืนฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบื้องต้น 
2. สรุปผลการดําเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยนําเข้า 
กระบวนการ และผลผลิต  รวมทั้งผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
มุมมองด้านการบริหารจัดการ และมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

3. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  
4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต 
5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 
เวลา 10.30 - 11.00 น. คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 
เวลา 11.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในสํานักพิพิธภัณฑ์และ

วัฒนธรรมการเกษตร 
  -  พิพธิภัณฑ์ 
  -  สํานักงาน 
เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารนิทรรศการและ

สํานักงาน 
  เวลา 13.00 – 14.00 น กลุ่มที่ 1  กลุม่บุคลากรข้าราชการ พนักงานเงินงบประมาณ  

             และเงินรายได้                                            จํานวน 5 คน 
  เวลา 14.00 – 15.00 น. กลุ่มที่ 2  กลุม่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                  จํานวน 2 คน 
เวลา 15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร

นิทรรศการและสํานักงาน 
เวลา 16.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินฯ เบ้ืองต้น  

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ เตรียมความพร้อมกัน ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคาร

นิทรรศการและสํานักงาน 
เวลา 09.00 – 10.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐานและสรุปผลการประเมินฯ (ต่อ)  
เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในให้ผู้บริหารและ

บุคลากรของหน่วยงานสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตรรับทราบ 
ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารนิทรรศการและสํานักงาน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
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วิธีการดําเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ประจําปีการศึกษา 

2555 ได้ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ และแบบเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ตามผลการดําเนินงาน 
ในรอบปีการศึกษา 2555 ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึง 31 พฤษภาคม 2556 และหลักฐานเพื่อการประเมิน
ตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการ
สัมภาษณ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ
ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเป้าหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน สําหรับการแปลความหมาย
ผลการประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

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

เพื่อให้หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

6 องค์ประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จํานวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 ได้คุณภาพระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.68  
ได้คุณภาพระดับดี รายละเอียดดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
องค์ประกอบ

คุณภาพ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และ
แผนดําเนินการ   

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้
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องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2555 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 
ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ SAR กรรมการ 
องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลกั 

- - 5.00 4.00 4.60 4.10 4.73 4.06 ดีมาก ดี 

องค์ประกอบที่ 3  
การบริหารและ
จัดการ  

5.00 5.00 3.00 3.50 - - 3.40 3.80 พอใช ้ ดี 

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 4.00 3.00 - - 4.00 3.00 ดี พอใช ้

องค์ประกอบที่ 5  
ระบบและกลไก
การประกัน
คุณภาพ  

- - 3.00 3.00 - - 3.00 3.00 พอใช ้ พอใช ้

องค์ประกอบที่ 6  
การพัฒนาและ
ปรับปรงุระบบ
ดําเนินงาน 

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 3.44 3.44 4.60 4.10 3.77 3.68   

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก พอใช ้ พอใช ้ ดีมาก ดี ดี ดี   

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์การเกษตร ในรอบปีการศึกษา 2555 สามารถ
สรุปผลการดําเนินงานรายองค์ประกอบได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองค์ประกอบคุณภาพ  
 

 
 
 

ตัวบ่งชี ้

หน่วย เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  คะแนนผลการ
ประเมิน 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลพัธ ์ ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของสํานัก (บังคับ 12 ตัวบ่งชี้) 3.77 3.68 



 

82 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี ้

หน่วย เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  คะแนนผลการ
ประเมิน 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลพัธ ์ ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 
องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ 

  
3.00 3.00 

1.1 กระบวนการพฒันาแผน ข้อ 5 5 5 3.00 3.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 6-8 
   

องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลกั 
 

4.73 4.06 

2.1 
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ค่าเฉลี่ย 4.11 
1396.69 

4.19 
1396.69 

4.19 4.19 4.19 
333 333 

2.2 

ระดับความสําเร็จของการ
ให้บรกิารที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5   

2.3 
การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 4 5.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 2   
องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 

 
3.40 3.80 

3.1 

ภาวะผู้นําของ
คณะกรรมการประจํา
หน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 6 5 5 3.00 3.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 และ 7   

3.2 
การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู ้

ข้อ 3 3 5 3.00 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 3 4 4 3.00 3.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 4 4 3.00 3.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5, 6 และ 7   
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ตัวบ่งชี ้

หน่วย เป้าหมาย 
ปี

การศึกษา 
2555 

ผลการดําเนินงาน  คะแนนผลการ
ประเมิน 

  สํานัก กรรมการ สํานัก กรรมการ 
  ตัวต้ัง ผลลพัธ ์ ตัวต้ัง ผลลพัธ ์
  ตัวหาร (% หรือ

สัดส่วน) 
ตัวหาร  (% หรือ

สัดส่วน) 

3.5 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู ้และ
ทักษะวิชาชีพทีส่อดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 100.00 

5 

100.00 

5 

100.00 5.00 5.00 
5 5 

องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 

4.00 3.00 

4.1 
ระบบและกลไกการเงิน
และงบประมาณ 

ข้อ 7 6 5 4.00 3.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 
   

องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

3.00 3.00 

5.1 
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 6 6 5 3.00 3.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 4, 6, 8 และ  9 
   

องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 

4.00 4.00 

6.1 
ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน 

ข้อ 4 4 4 4.00 4.00 

หมายเหตุ : ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ 5 
  

 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ 
 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบ 
ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง  
มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00  
ได้คุณภาพระดับพอใช้ 

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
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- 
แนวทางเสริม 

  - 
จุดที่ควรพฒันา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการติดตามและประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี  
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  

2. ควรมีการประชุมคณะกรรมการประจําหน่วยงานเป็นประจํา เพื่อรายงานผล และปรบัแผน
ดําเนินงาน 

  

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 2  

ภารกิจหลัก จํานวน 3 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.73 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
 มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทเผ่าต่างๆ และวัฒนธรรมการเกษตร  
             ให้เป็นที่รู้จัก 

แนวทางเสริม 
ควรเพิ่มกิจกรรมวัฒนธรรมทางการเกษตรที่หลากหลาย โดยเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วม 

 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรมเชิงบริการวิชาการ 
จุดที่ควรพฒันา 

1. ด้านความปลอดภัยของอาคาร สถานที ่และภูมิทัศน์โดยรอบ 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกในการจัดกิจกรรม  
3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4. การลดค่าใช้จ่าย และจัดหารายได้  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที ่ที่ชํารุดทรุดโทรม รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบให้มีความ

สวยงาม ปลอดภัย และถูกสขุลักษณะโดยเร่งด่วน 
2. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอก เพื่อสร้างรายได้ และเพิ่ม

จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 3 

การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 ได้คุณภาพ
ระดับพอใช้ ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ได้คุณภาพระดับดี  

คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริม 
 - 
จุดที่ควรพฒันา 
 การบริหารและการจัดการในเชิงรุก 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ เพื่อเป็น
กรรมการประจําหน่วยงาน  

 
องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริม 
  - 

จุดที่ควรพฒันา 
 - 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงาน อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 5 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จํานวน  1  ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00  
ได้คุณภาพระดับพอใช้  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 ได้คุณภาพระดับพอใช้  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริม 
  - 
จุดที่ควรพฒันา 
 การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพยังไม่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะ 

 ควรเสนอรายงานประจําปีต่อคณะกรรมการประจําหน่วยงานควรมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 
 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
 การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร องค์ประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน จํานวน 1  ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 
4.00 อยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในเกณฑ์ดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสริม  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
จากผลการดําเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปได้ดังนี้  

จุดแข็ง 
- 

แนวทางเสริม 
  - 

จุดที่ควรพฒันา 
 ด้านการติดตามประเมินผลการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานในกิจกรรมหลักของหน่วยงาน โดยเน้นด้านความคุ้มทุน
ของการจัดกิจกรรมต่างๆ 
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ภาคผนวกที่ 1 

ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน หน่วย 
ผลการดําเนนิงาน  

ปี 2555 
สํานัก กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 5 
องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.19 4.19 
3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
ข้อ 

5 4 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 4 
องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 
5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน 
ข้อ 5 5 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 3 5 
7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 4 
8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 4 
9 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 5 5 

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่นับหมวดแรงงาน) คน 5 5 
11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 5 5 
12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศกึษาต่อ คน 0 0 
องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 5 
องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 6 5 
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดาํเนินงาน  
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 4 4 
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ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ ์

 
กลุ่มบุคลากรข้าราชการ  

 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานเงนิงบประมาณ และพนักงานเงินรายได ้จํานวน 4 คน 
     ประเด็นการสัมภาษณ ์

‐ บุคลากรภายในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
‐  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในสถานที่และการบริการของบุคลากร 
‐ หน่วยงานยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม อาคาร และสถานที่ 
‐ หน่วยงานยังขาดรายได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
‐ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานจากผู้บริหาร เพราะปัจจบัุนบุคลากรไม่ทราบแนวทางการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนของหน่วยงาน  
 

 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จํานวน 2 คน 
     ประเด็นการสัมภาษณ ์

‐ มีการใช้บริการ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน 
‐ มีความภาคภูมิใจในการให้บรกิารของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่ร่วมมอืกับนิสิต เพื่อสามารถให้

ความรู้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 
‐ บุคลากรภายในหน่วยงานมีความต้ังใจในการให้บริการ แต่ผู้เข้ารับการบริการยังมีจํานวนน้อย 
‐ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร และสถานที่ในการให้บริการ เชน่ 

ห้องน้ํา พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
‐ ควรมีการจัดโครงการที่หลากหลาย เพื่อสามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดกิจกรรมของหนว่ยงาน  

ซึ่งสามารถเปน็ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมการเกษตร  
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพืน้ฐานผลการดําเนนิงาน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน หน่วย 
ผลการดําเนินงาน 
ปี 2555 
สํานัก กรรมการ 

องค์ประกอบที ่1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 5 5 
องค์ประกอบที ่2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.19 4.19 
3 ระดับความสําเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 
ข้อ 

5 4 

4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 4 
องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 
5 ภาวะผู้นําของคณะกรรมการประจําหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน 
ข้อ 5 5 

6 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรยีนรู้ ข้อ 3 5 
7 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 4 4 
8 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 4 4 
9 จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 5 5 

10 จํานวนบุคลากรทั้งหมด (ไม่นับหมวดแรงงาน) คน 5 5 
11 จํานวนบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 5 5 
12 จํานวนบุคลากรประจําที่ลาศกึษาต่อ คน 0 0 
องค์ประกอบที ่4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
13 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 6 5 
องค์ประกอบที ่5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 6 5 
องค์ประกอบที ่6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 
15 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน ข้อ 4 4 

 



 

 
ภาคผนวกที่ 2   

ข้อมูลการสัมภาษณ ์
 

กลุ่มบุคลากรขา้ราชการ 
 กลุม่บุคลากรข้าราชการ พนักงานเงินงบประมาณ และพนักงานเงินรายได้ จํานวน 4 คน 

     ประเด็นการสัมภาษณ์ 
‐ บุคลากรภายในหน่วยงานมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
‐ ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในสถานที่และการบริการของบุคลากร 
‐ หน่วยงานยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม อาคาร และสถานที่ 
‐ หน่วยงานยังขาดรายได้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน 
‐ ควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงานจากผู้บริหาร เพราะปัจจุบันบุคลากรไม่ทราบแนวทางการ

ดําเนินงานที่ชัดเจนของหน่วยงาน 
 

 กลุม่ผู้รับบริการหรือผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง จํานวน 2 คน 
     ประเด็นการสัมภาษณ์ 

‐ มีการใช้บริการ ในด้านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการจัดนิทรรศการของหน่วยงาน 
‐ มีความภาคภูมิใจในการให้บรกิารของบุคลากรภายในหน่วยงาน ที่ร่วมมอืกับนิสิต เพื่อสามารถให้

ความรู้แก่นิสิตอย่างต่อเนื่อง 
‐ บุคลากรภายในหน่วยงานมีความต้ังใจในการให้บริการ แต่ผู้เข้ารับการบริการยังมีจํานวนน้อย 
‐ ควรมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร และสถานที่ในการให้บริการ 

เช่น ห้องน้ํา พ้ืนที่โดยรอบอาคาร 
‐ ควรมีการจัดโครงการที่หลากหลาย เพื่อสามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดกิจกรรมของหนว่ยงาน  

ซึ่งสามารถเปน็ศูนย์กลางทางวัฒนธรรมการเกษตร 



 

  

 

ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวกที่ 4 
สรุปผลการดําเนนิงาน 

 
ช่ือโครงการ โครงการจัดนิทรรศการพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท 
ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 15.00-16.00 น. 
สถานที ่  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 

การสรุปผลการดําเนินงาน โครงการจัดนิทรรศการพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อประเมินผลงานเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิง่ขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. จัดแสดงข้อมูลและวัตถุเกี่ยวกับพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท เพื่อแสดงถึงวิวัฒนาการของ
พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไทสืบเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเพื่อความอุดม
สมบูรณ์ของพืชพันธ์ุธัญญาหาร และเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนความอยู่เย็นเป็นสุขของผู้คนและสิ่งของที่
เกี่ยวข้อง 

2. พิธีการ 
พิธีเปิดนิทรรศการพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในวัน

ศุกร์ที่ 29 มิถนุายน 2555 เวลา 15.00-16.00 น. 
 
ผลสําเร็จของโครงการ 

จากการประเมินผล กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 85 คน (เป้าหมาย 80 คน) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี (3.86) โครงการจัดนิทรรศการพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท ได้รับผลสําเรจ็ตาม
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. ผู้ร่วมงานได้รับความรู้ในเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไท 
2. ผู้ร่วมงานนาํความรู้ในเรื่องพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวของชนเผ่าไทไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป 
3. ผู้ร่วมงานนาํตระหนักถึงความสําคัญของพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวซึ่งเป็นพิธีกรรมเก่าแก่และเป็น

รากฐานสําคัญของวัฒนธรรมไทย 
งบประมาณใช้จริง  5,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย   นิสิต-นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 80 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  85 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  25 คน 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.86 (ระดับดี) 
สรุปผลการดําเนินงาน 



 

ช่ือโครงการ โครงการพิพิธทัศนาสาธิตพิธีแฮกนาของชาวไทอีสาน 
ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 เวลา 16.00-18.00 น. 
สถานที ่  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 

การสรุปผลการดําเนินงาน โครงการพิพิธทัศนาสาธิตพิธีแฮกนาของชาวไทอีสาน มีจุดมุง่หมายเพื่อ
ประเมินผลงานเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1. การสาธิตพิธีแฮกนาของชาวไทอีสาน โดย ชมรมนิสิตอีสาน ผู้เข้าร่วมโครงการร่วมหว่านข้าวใน

พิธีแฮกนาขวัญร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร 
2. การแสดงนาฏศิลป์อีสาน โดย ชมรมนิสิตอีสาน 

 
ผลสําเร็จของโครงการ 

จากการประเมินผล กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 85 คน (เป้าหมาย 80 คน) คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจอยู่ในระดับดี (3.86) โครงการพิพิธทัศนาสาธิตพิธีแฮกนาของชาวไทอีสาน ได้รับผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ กล่าวคือ ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความภาคภูมิใจ ความรู้ความเข้าใจ และเสริมสร้างแนวคิดในเรื่อง
พิธีแฮกนาของชาวไทอีสาน สามารนําความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป โดยเฉพาะเป็น
ข้อมูลในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับพิธีแฮกนาของชาวไทภาคอื่น ๆ 
 
งบประมาณใช้จริง  6,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย   นิสิต-นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 80 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  85 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  25 คน 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.86 (ระดับดี) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท 
ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 31 สงิหาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 
สถานที ่  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 

การสรุปผลการดําเนินงาน โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท มี
จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลงานเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้จากการชมนิทรรศการ และการเข้าร่วมสมัมนาวิชาการเรื่อง มรดก 
ภูมิปัญญาเครือ่งรักเครื่องเขินไท โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท ประกอบไปด้วยการบรรยายเรื่อง 7,000 ปี มรดกภูมิปัญญาเครื่องรัก
เครื่องเขินไท โดย อาจารย์อรไท ผลดี (ผู้อํานวยการ), การเสนองานวิจัยเรื่อง อนุกรมวิธานพรรณไม้ใหย้างรัก 
โดย ผศ.ดร.วิชาญ เอียดทอง (ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์) และการบรรยายเรื่อง งานเครื่องรักใน
งานช่างสิบหมู่ของไทย โดย อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม (กองศิลปกรรม สํานักพระราชวัง) 
 
ผลสําเร็จของโครงการ 

จากการประเมินผล กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 130 คน (เป้าหมาย 60 คน) คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี (4.19) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง มรดกภูมิปัญญาเครื่องรักเครื่องเขินไท ได้รับ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ คอื ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องเครื่องรักเครื่องเขินไท สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อไป และตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์งานเครื่องรักเครื่องเขินไท 
 
งบประมาณใช้จริง  - 
กลุ่มเป้าหมาย   นิสิต-นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 60 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  130 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  72 คน 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.19 (ระดับดี) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสรมิการแต่งกายของชนเผ่าไทย 
ระยะเวลา วันศุกร์ที่ 31 สงิหาคม 2555 เวลา 13.00-17.00 น. 
สถานที ่  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 

การสรุปผลการดําเนินงาน โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของ
ชนเผ่าไท มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลงานเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมสมัมนาได้รับความรู้จากการชมนิทรรศการ และการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรง
อนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย จากวิทยากรผู้มีความรูแ้ละประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ความรู้ ประกอบไปด้วยการปาฐกถาเฉลิมพระเกยีรติเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับ
การฟื้นฟูผ้าไทยในงานศิลปาชีพ โดย อาจารย์บุญชัย ทองเจริญบัวงาม (กองศิลปกรรม สํานักพระราชวัง) การ
บรรยายเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทโดย อาจารย์อรไท ผลดี (ผู้อํานวยการ) และ 
การอภิปรายเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กับการฟื้นฟูการแต่งกายของชนเผ่าไทย โดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิทอ้งถิ่น: นางประนอม ทาแปง (ศิลปินแห่งชาติ, ไทยยวน) นายภูวดล ศรีธเรศ (ไทยอสีาน) ดร.
สิทธิชัย สมานชาติ (ผู้ไทย) น.สพ.ปรีชา คงคะสุวัณณะ (ไทยครั่ง) 

2. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม: การเดินแบบการแต่งกายของชนเผ่าไทยที่สมเด็จพระนาง 
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริม โดย นายสมชาย สกุลคู และนิสิตภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ 
 
ผลสําเร็จของโครงการ 

จากการประเมินผล กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 130 คน (เป้าหมาย 60 คน) คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยู่ในระดับดี (4.13) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ธ ทรงอนุรักษ์และส่งเสรมิการแต่งกายของชนเผ่า
ไท ได้รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ ผู้เข้าร่วมโครงการได้สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงอนรุักษ์และส่งเสริมการแต่งกายของชนเผ่าไทย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการแต่งกาย
ของชนเผ่าไทยต่าง ๆ และตระหนักถึงความสําคัญ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําความรู้และประสบการณ์ไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป 
 
งบประมาณใช้จริง  - 
กลุ่มเป้าหมาย   นิสิต-นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 60 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  130 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  71 คน 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.13 (ระดับดี) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช่ือโครงการ โครงการจัดทําบัตรอวยพรปีใหม่ 2556 ชุด นาฏศิลป์ไทย 
ระยะเวลา ตุลาคม-ธันวาคม 2555 
สถานที ่  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 

การสรุปผลการดําเนินงาน โครงการจัดทําบัตรอวยพรปีใหม่ 2556 ชุด นาฏศิลป์ไทย มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อประเมินผลงานเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิง่ขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน 

สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร ได้ดําเนินการพิมพ์บัตรอวยพรจําหน่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เป็นช่องทางหนึ่งในการทํานุบํารุงและเผยแผ่ศิลปวัฒนธรรมไทยไปในวงกว้าง ในปีพุทธศักราช 2555 สํานัก
พิพิธภัณฑ์ฯ จัดทําบัตรอวยพรปีใหม่ 2556 ชุด นาฏศิลป์ไทย จํานวน 4 ภาพ คือ นางบุษบาแต่งองค์ อิเหนา
ชมสวน พระสงัข์ทองกับนางรจนา และ พระลอเข้าสวน ฝมีืออาจารย์จักรพันธ์ุ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ วาด
ไว้ระหว่าง พ.ศ. 2527-2537 สํานักพิพิธภัณฑ์ฯ ได้คัดสรรบทประพันธ์จากบทละครในเรื่องอิเหนา และบท
ละครนอกเรื่อง สังข์ทอง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย บทละครเรื่อง พระลอ 
พระนิพนธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มาประกอบภาพดังกล่าว 
 
ผลสําเร็จของโครงการ 

โครงการจัดทําบัตรอวยพรชุด สีสันพัตราภรณ์ไทย ได้รับผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. กลุ่มเป้าหมายได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
2. ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับนาฏศิลป์และวรรณคดีไทยเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้าง 

 
งบประมาณใช้จริง  30,000 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย   บุคลากร นิสิต มก. ประชาชนทั่วไป นักสะสม 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  76 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางบุษบาแต่งองค์      อิเหนาชมสวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             พระสังข์ทองกับนางรจนา     พระลอเข้าสวน 



 

ช่ือโครงการ โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซยีน 
ระยะเวลา วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 8.30-16.00 น. 
สถานที ่  สํานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร 
 

การสรุปผลการดําเนินงาน โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลงานเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดําเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 
ผลการดําเนินงาน 

1. ผู้เข้าร่วมสมัมนาได้รับความรู้จากการชมนิทรรศการและการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่องประเพณี
สงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน ประกอบไปด้วยการบรรยายเรื่อง จากต้นกําเนิดปีใหม่ของชนเผ่า
ไทในเดือนอ้าย สู่ประเพณีสงกรานต์อาเซียน โดย อาจารย์อรไท ผลดี และ การอภิปรายเรื่อง ประเพณี
สงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน โดยผู้ทรงคุณวุฒิท้องถิ่น: นางประนอม ทาแปง (ศิลปินแห่งชาติ,  ไท-ยวน), 
นางขวัญยืน ทองดอนจุย (ไทดํา), น.สพ.ปรีชา คงคะสุวัณณะ (ไทแดง), นายสมชาย สกุลคู (ไทลาว) และ
นางสาวอาพัสตร์ ทองแป้น (ไทถิ่นใต้) 

2. กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
- การแสดงประเพณีรดน้ําดําหัวแบบไทล้ือและไทใหญ่ โดย นายเทิดศักด์ิ อินแสง และคณะ 
- การแสดงอลังการประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน โดย นายเทิดศักด์ิ อินแสง และคณะ 
 

ผลสําเร็จของโครงการ 
จากการประเมินผล กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 67 คน (เป้าหมาย 80 คน) คะแนนเฉลี่ยความพึง

พอใจอยู่ในระดับดี (4.48) โครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ประเพณีสงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน ได้รับ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ คอื ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงความสําคัญและได้รับรู้เกี่ยวกับประเพณี
สงกรานต์ของชนเผ่าไทในอาเซียน, มีส่วนรว่มในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ และสามารถนํา
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาความรู้ต่อไป 
 
งบประมาณใช้จริง  199,500 บาท 
กลุ่มเป้าหมาย   นิสิต-นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนทั่วไป 80 คน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  67 คน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม  11 คน 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.48 (ระดับดี) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


