
 

  



 

 

คํานํา 

 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาเม่ือวันท่ี 19 

ธันวาคม พ.ศ.2540 และวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ.2541 และไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับแรก 

ในป พ.ศ.2542 ซ่ึงไดมีการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง จนกระท่ังปจจุบัน  สํานักประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดปรับปรุงคูมือระบบประกันคุณภาพใหสอดคลองกับระบบประเมินคุณภาพและได

จัดทําคูมือดัชนีประเมินและเกณฑมาตรฐานระบบประกันคุณภาพเม่ือเดือน กุมภาพันธ 255 6 เพ่ือใหคณะ สํานัก 

สถาบัน ศูนย และหนวยงานสนับสนุนตางๆ ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการบริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัยฯ  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการจัดตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ดําเนินการใน

ระบบประกันคุณภาพตามเกณฑประเมิน 6 องคประกอบ ซ่ึงรายงานการประเมินตนเองไดรวบรวมขอมูลในชวงเวลา

ระยะตั้งแต วันท่ี 1 มิถุนายน 255 5 – 31 พฤษภาคม 255 6 ไดวิเคราะหจากสภาพการดําเนินงานจริงท่ีครอบคลุม

ภารกิจหลักและภารกิจรอง ในการปฏิบัติงานของทุกฝาย ตามนโยบายและกลไกการประกันคุณภาพท่ีปรากฏอยูใน

คูมือการประกันคุณภาพบริการวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 6 พ.ศ.

2556  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน หวังวารายงานการศึกษาและประเมินตนเองฉบับนี้ จะสะทอนภาพ

การดําเนินงานใหชัดเจนข้ึน  เม่ือเทียบกับการประเมินตนเองในปท่ีผานมา เพราะรายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ 

ไดพิจารณาระดับคุณภาพท่ีสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนอยูเทียบกับสิ่งท่ีคาดหวังวาควรจะเปน  

ดําเนินการวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  เพ่ือท่ีจะไดทบทวนระบบ กลไก และผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา  การ

ประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนประสบผลสําเร็จไดโดยความรวมมือของบุคลากรทุก

ระดับในการเรียนรู แกไข ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหระบบการประกันคุณภาพการดําเนินงานของ

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน บรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 

 

 
(รองศาสตราจารยชูเกียรติ รักซอน) 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

วันท่ี 11 มิถุนายน 2556 
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บทนํา  

บทสรุปผูบริหาร  

 

     สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีพันธกิจหลักใน การสนับสนุนดาน การบริการวิชาการแกสังคม 

โดยมีระบบและกลไกในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพ่ือใหทราบถึงผลการ

ปฏิบัติงานและรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดดําเนินการตามระบบ และกลไกการประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด 

จํานวน 13 ตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2555 และตัวบงชี้เลือก 3 ตัวบงชี้  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการ ประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัย กําหนด 

จํานวน 13 ตัวบงชี้   ในปการศึกษา 255 5 พบวา สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มี ผลการประเมินในภาพรวม ได

คะแนนเฉลี่ย 4.87 อยูในระดับ ดีมาก  สวนผลประเมินคุณภาพรายตัวบงชี้ สรุปผลไดดังนี้ 

1. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 11 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ขอ 5.00 

2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม 5 ขอ 5.00 

2.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกร

ภายนอก 

5 ขอ 5.00 

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ขอ 5.00 

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน 

7 ขอ 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 5 ขอ 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ขอ 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ขอ 5.00 

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ี

สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 100 5.00 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ขอ 5.00 

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงาน 

5 ขอ 5.00 

2. ตัวบงชี้ท่ีมีคุณภาพอยูในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 2 ตัวบงชี้ ดังนี ้

ตัวบงชี้ท่ี รายละเอียด ผลการดําเนนิงาน คะแนนประเมิน (เต็ม 5) 

2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 4.25 4.00 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน 7 ขอ 4.00 
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 จากการวิเคราะหตนเองตามผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบวา สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน  มีจุดแข็ง 14 ขอ และจุดออน 5 ขอ ซ่ึงสํานักไดกําหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไวดังนี้  

จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง 

1. มีกระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับ
แผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางเปนระบบ 
โดยมีบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ 

 

2. มีหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสรางความเขมแข็งของชมุชนให

สามารถพ่ึงพาตนเองได 

 

3. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการใหบริการวิชาการท่ี
หลายหลายตอเนื่องและยั่งยืน 

 

4. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีสถานท่ีและสิ่ง
สภาพแวดลอมเหมาะแกการเรียนรู 

 

5. มีการรวบรวมองค ความรูเพ่ือ ถายทอดและพัฒนา
บคุลากร มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

 

6. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหความสําคัญตอแผนการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปนรูปธรรม 

ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษและมีการ

ดําเนินการตามแผน 

 

7. มีศักยภาพในการหารายไดเขาหนวยงานหลากหลาย

ชองทาง และหลายรปูแบบ 

 

8. มีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน เพ่ือใชในการ

ตัดสินใจในการบริหารงาน 

 

9. มีระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถ

ตรวจสอบขอมูลทางการเงินไดตลอดเวลา 

 

10. มีระบบการบันทึกขอมูลทางการเงินบัญชีและ พัสดุ ท่ี

ถูกตอง ครบถวน สมบูรณทันสมัย 

 

11.มี การวิเคราะหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการ

ใหบริการครบทุกกิจกรรม 
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จุดแข็ง แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมจุดแข็ง 

12.  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการดําเนินงานดาน

เครือขายในระดับความเขมแข็ง เนื่องจากมีกิจกรรมตางๆ 

ท่ีดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง เชน ความรวมมือกับ

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามโครงการ

การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย

เครือขายปราชญชาวบาน ป 2551 ถึงปจจุบัน ความ

รวมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ป 2553 ถึงปจจุบัน ความรวมมือกับสถาบันเกษตราธิการ 

หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ

ระดับกลาง ป 2551 ถึงปจจุบัน ความรวมมือกับกรมธนา

รักษกระทรวงการคลัง ตามโครงการดูแลรักษาภูมิทัศน   

สาํนกักษาปณ อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ป 

2545 ถึงปจจุบัน เปนตน 

 

13. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มุงเนนการดําเนินกิจกรรม

ท่ีเปนการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตรให

ไดรับความรูและเกิดทักษะ เพ่ือนําไปพัฒนาอาชีพสราง

รายได สามารถพ่ึงพาตนเองไดและยกระดับคุณภาพชีวิต

เพ่ือความกินดีอยูดี 

 

14. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการ

ท่ีชัดเจนและมีการทบทวนกระบวนการใหมีความสมบูรณ

มากข้ึน 

 

จดุออน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขจุดออน 

1. ควรกําหนดวาระการติดตามผลการดําเนินงานตามตัว

บงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปไวในวาระ

เพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก

สงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน 

 

2. บุคลากรสวนใหญยังขาดทักษะและประสบการณในการ
ทํางานวิจัย 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ควรพัฒนาบุคลากร
ทางการวิจัย โดยการเพ่ิมทักษะและประสบการณใน
การทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับ
การเปนมหาวิทยาลัยวิจัย 
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จดุออน แนวทางการพัฒนาเพ่ือแกไขจุดออน 

3. สัดสวนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล ( IDP) เพ่ิมข้ึน แตภาระงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีความจําเปนเรงดวน  ทําใหบุคลากรไม

สามารถไปเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับสมรรถนะท่ีขาดหายไป

อยางครบถวน 

 

4.ข้ันตอนในระบบการบันทึกขอมูลทางการเงินบัญชีและ

พัสดุในระบบ ERP คอนขางมาก 

 

5. บางครั้งระบบ Net Work ขัดของ สงผลใหเกิดปญหาใน

การปฏิบัติงานในระบบ ERP อยางมาก 
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บทท่ี 1  

ขอมลูพ้ืนฐานของสํานัก 

1.1 ประวัติความเปนมา  

 ♦ช่ือหนวยงาน  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 Office of Extension and Training, Kamphaengsaen 

 ♦สถานท่ีตั้ง 

 ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  เลขท่ี 1 หมู 6 ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม73140 

 ♦ภาพเครื่องหมายราชการ 

ภาพเครื่องหมายราชการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนภาพ
เครื่องหมายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรูปวงกลม มีชื่อหนวยงาน “สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน” ลอมรอบภาพเครื่องหมายราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนครึ่งวงกลม โดย

มีเสนรอบนอกสองเสนปดชื่อหนวยงาน ปลายเสนท้ังสองมีลักษณะเปนแฉกเหมือนโบว ภาพ
เครื่องหมายราชการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดรับอนุมัติตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 

 

♦สีประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน คือ สีสม 

♦ประวัตคิวามเปนมา 

 การสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดรับการสถาปนาเม่ือป  พ.ศ.2486 ทําหนาท่ีในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาโดยมีการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ  ท่ีมีความสําคัญ  ท้ังนี้

เพราะมหาวิทยาลัยฯ  เปนแหลงความรูท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ  สมควรท่ีจะเผยแพรความรูเหลานั้นสู

ประชาชนสูสังคม  ใหเกิดประโยชนในการดํารงชีพในการเผยแพรความรูสูประชาชนไดทํากันหลายรูปแบบ  

ตอเนื่องกันมาโดยตลอด แตก็ยังไมมีหนวยงานใดท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรง ดังนั้นในป พ.ศ.2502 มหาวิทยาลัยฯ  

จึงไดเริ่มจัดตั้งหนวยงานภายในข้ึน เรียกวาสํานักสงเสริมและเผยแพรการเกษตร มารับผิดชอบงานดานการ

ใหบริการวิชาการแกสังคม  จนกระทั่ง ป พ.ศ.2513 จึงไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  จัดตั้งสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ  เพ่ือทําหนาท่ีใหบริการวิชาการแกสังคม  สํานักสงเสริมและฝกอบรมจัดแบง

การบริหารงานภายในออกเปน 5 งาน ประกอบดวย 

  1.  สํานักงานเลขานุการ 

  2.  งานวิชาการและวิจัย 
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  3.  งานสงเสรมิและเผยแพร  

  4.  งานสื่อการศึกษา 

  5.  งานสถานีวิทยุ มก. 

 การพัฒนามาเปนศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ในชวงระหวางป  พ.ศ.2520-2524 รัฐบาลไทยไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุนแบบใหเปลาในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในวงเงิน 166  ลานบาทใชในการกอตั้งหนวยงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม  

ท่ีวิทยาเขตกําแพงแสน โดยไดรับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีในวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ.2524 ใหใชชื่อวา  ศูนย

สงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  (National Agricultural Extension and Training Center) ตั้งอยูบน

พ้ืนท่ี 58 ไร ประกอบดวย  อาคารบริหาร  อาคารสื่อการศึกษา  อาคารโรงพิมพ  อาคารฝกอบรม  อาคารโรงอาหาร  

และอาคารหอพัก  (จํานวน   4 หลัง) ทําใหงานบริการทางวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม และของ

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรเปนไปอยางกวางขวาง และเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว  เปนท่ีรูจักกันโดยท่ัวไปท้ังภายใน

และตางประเทศ ในขณะนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหขาราชการและลูกจางของสํานักสงเสริมและฝกอบรมไป

ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 721/2524 ลงวันท่ี 29 เมษายน พ.ศ.2524  

จํานวน 17 คน 

 ปจจุบันพ้ืนท่ีของศูนยสงเสริมและฝกอบรมไดเพ่ิมข้ึนเปน 59-3-15.6 ไร ซ่ึงไดจากการบริจาค 2 ครั้ง  

ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2547 จํานวน 0-0-95 ไร  ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี  21 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จํานวน 

0-1-32 ไร 

 ในป  พ.ศ.2531 ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหสํานักสงเสริมและฝกอบรม  แบงโครงสรางการบริหารงาน

ภายในใหม ออกเปน 6 ฝาย ประกอบดวย 

  1.  ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป 

  2.  ฝายสงเสริมและเผยแพร 

  3.  ฝายฝกอบรม 

  4.  ฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม 

  5.  ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม 

  6.  ฝายโรงพิมพ 

 การสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีนโยบายใหวิทยาเขตกําแพงแสนมีโครงสรางและระบบการบริหารท่ี

เบ็ดเสร็จ มีการจัดการและบริหารทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ ดานการเกษตร เพ่ือ

เปนศูนยกลางของภูมิภาคตะวันตกโดยเนนพ้ืนท่ีบริเวณลุมน้ําแมกลอง  สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดอนุมัติ

ใหจัดตั้ง สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  เปนหนวยงานเทียบเทาคณะ เม่ือวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2548  

และไดตัดโอนอัตรากําลังขาราชการ จํานวน 37 อัตรา  พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 1 อัตรา และลูกจางประจํา 

จํานวน 25 อัตรา มาสังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และมีการ

แบงหนวยงานภายในเปน 8 ฝาย  ประกอบดวย 
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1. ฝายบริหารและธุรการท่ัวไป 

2. ฝายสงเสริมและเผยแพร 

3. ฝายฝกอบรม 

4. ฝายการพิมพ 

5. ฝายพัฒนาสื่อการสงเสริม 

6. ฝายสื่อสารการตลาด 

7. ฝายการศึกษา 

8. ฝายวิจัยและพัฒนา 

 เพ่ือเปนการรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  เสด็จฯทรงเปดศูนย

สงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ เม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2524 ดังนั้นวันท่ี  20 ธันวาคม พ.ศ.2548 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงไดเสนอมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดให

วันท่ี 16 ธันวาคมของทุกป เปนวันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน และท่ีประชุมคณบดี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดใหความเห็นชอบ ครั้งท่ี 17 /2551 ในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดขออนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานจาก 8 ฝาย เหลือ 5 

ฝาย โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอนุมัติตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 9/2552 เม่ือวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ.2552 

โดยแบงเปน 5  ฝาย ประกอบดวย 

1. สํานักงานเลขานุการ 

2. ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

3. ฝายสื่อการสงเสริม 

4. ฝายสื่อสารการตลาด 

5. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

 ปจจุบันสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดปรับโครงสรางการบริหารงานเปนการภายใน ตามมติ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน ครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 21 พฤศจกิายน 2555 

โดยแบงเปน 4 ฝาย ประกอบดวย 

1. สํานักงานเลขานุการ 

2. ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

3. ฝายสื่อการสงเสริม 

4. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 
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1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย  และวัตถุประสงคของ

ภารกิจหลักไวอยางชัดเจน ดังนี้ 

♦ปรชัญา 

 สรางสังคมแหงการเรียนรูอยางมีสวนรวมเพ่ือการพัฒนาและพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน 

 ♦วิสัยทัศน 1/,

 1.1 ใหบริการวิชาการท่ีหลากหลาย ตามความตองการของบุคคลเปาหมาย เพ่ือสนับสนุนและสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  โดยใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบและพัฒนางานบริการวิชาการ

เปนท่ียอมรับระดับชาติและนานาชาติ   

 2/
  

 มุงมั่นสูความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ท้ังระดับชาติและนานาชาติเพ่ือพัฒนาสูความเขมแข็งอยาง

ยั่งยืน 

♦นโยบายการบริหารและพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

1. ดานการบริการวิชาการ 

 1.2  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการบริการวิชาการ การเรียนการสอน และการวิจัยเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพตาม

แผนพัฒนาบุคลากร 

 1.3 สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการและผูรวมงานบริการวิชาการ โดยการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 

 1.4 จัดหาและพัฒนาอุปกรณ เครื่องมือ อาคารสถานท่ีและทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน  

เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.5 บริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  โปรงใส ตรวจสอบได 

 2. ดานการวิจัย  

 พัฒนางานวิจัย ดานการสงเสริมการเกษตร และพัฒนาทองถ่ิน โดยการศึกษาปญหาและความตองการ

ของชุมชน เสนอรูปแบบการพัฒนาการสงเสริมแบบมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  

  3. สนับสนุนดานการเรียนการสอน 

 3.1 ใหความรวมมือกับคณะและภาควิชาท่ีเก่ียวของในดานการเรียนการสอน  

3.2 จัดการเทียบโอนการศึกษาท้ัง 3 ระบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต อันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู  
 
_________________________________________________________________________ 

1/  การสัมมนาบุคลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เร่ือง คิดกวาง มองไกล สูวิสัยทัศนสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ระหวางวันที่ 
25-28 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอํา จ.เพชรบรีุ 

2/  คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดทบทวนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 
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 4. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 อนุรักษสืบสาน เผยแพรเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  

♦ภารกิจ 

 ภารกิจหลัก 

1. ใหบริการวิชาการระดับชาติ และนานาชาติท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม  (ยุทธศาสตร 1  

กลยุทธท่ี 1.1.1 และ 1.1.2) 

2. ศึกษาคนควา วิจัย ดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบท  (ยุทธศาสตร 2  

กลยุทธท่ี 2.1.1) 

3. ใหบริการสถานท่ีในการจัดอบรม ประชุม สัมมนา กิจกรรมอ่ืนๆ (ยุทธศาสตร 3 กลยุทธท่ี 3.2.1) 

ภารกิจรอง 

4. สนับสนุนการเรียนการสอนนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  (ยุทธศาสตร 1 

กลยุทธท่ี 1.1.3) 

5. อนุรักษสืบสาน เผยแพรเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  (ยุทธศาสตร 3 กลยุทธท่ี 3.3.3) 

 ♦วัตถุประสงค 

1. เพ่ือบริการและพัฒนางานบริการวิชาการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือคนควา วิจัย ดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบท  นํามาบูรณาการงาน

บริการวิชาการและการเรียนการสอน 

3. เพ่ือบริการอาคารสถานท่ีในการจัดประชุม สัมมนา ท่ีมีมาตรฐานสากล 

4. เพ่ืออนุรักษสืบสานเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

♦กลยุทธ ปงบประมาณ 2556 -2560
  1/,  2/, 

1/ มติที่ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คร้ังที่ 1/2555 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 
2/ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน คร้ังที่ 5/2555 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555 
3/ มติที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน คร้ังที่ 2/2555 ลงวันที่ 27 กันยายน 2555 

 3/ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม แผนยุทธศาสตรโดยกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานจํานวน 12 กลยุทธ

สอดคลองกับภารกิจและยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร 1 การถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม ประเทศชาติ

และนานาชาติ 

กลยุทธท่ี 1.1.1 สรางงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติและ

นานาชาติ 

กลยุทธท่ี 1.1.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและ

ทองถ่ินในระดับชาติและนานาชาติ 
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กลยุทธท่ี 1.1.3 สงเสริมการบูรณาการและพัฒนาองคความรูดานงานบริการวิชาการ งานวิจัย เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร 2 การพัฒนาองคความรูและงานวิจัยดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและพัฒนา

ชนบท 

กลยุทธท่ี 2.1.1 สรางงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม 

ยุทธศาสตร 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธท่ี 3.1.1 แสวงหาผูรับบริการใหมโดยการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก 

กลยุทธท่ี 3.1.2 รักษาฐานผูรับบริการเดิมโดยสรางความสัมพันธอันดีกับผูใชบริการ 

กลยุทธท่ี 3.1.3 สรางเอกลักษณ และคุณคาการบริการวิชาการ 

กลยุทธท่ี 3.2.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3.2.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการ 

กลยุทธท่ี 3.3.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร 

กลยุทธท่ี 3.3.2 สรางขวัญกําลังใจ คานิยมและวัฒนธรรมองคกรของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน 

กลยุทธท่ี 3.3.3 สงเสริมกิจกรรมบํารุงศิลปวัฒนธรรมในหนวยงาน 

1.3 เอกลกัษณของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดยึดถือเอกลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  1/ เปน

แนวทางในการดําเนินงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงสรางศาสตรแหงแผนดิน เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ  

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

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดยึดถืออัตลักษณของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 1/ เปน

แนวทางในการดําเนินงาน “สํานึกดี (Integrity) มุงม่ัน (Determination) สรางสรรค (Knowledge creation) 

สามัคคี (Unity 
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1.4 แผนงานประจําปของ สํานัก 

 1.4.1  แผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักงานเลขานุการ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

พ.ศ. 255 5 – 255 9 สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการบริหาร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มิติดานประสิทธผล (ตามพันธกิจ) 
เปาประสงคท่ี 1.1 บริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ 
  กลยุทธท่ี 1.1.1 สรางงานบริการวิชาการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ 

ตัวชี้วัด  1.1.1.1 จาํนวนโครงการ 

 
 1.1.1.1 จํานวนผลิตภัณฑ 

 
 1.1.1.2 จํานวนเรื่อง 

 
 1.1.1.3 จํานวนผูเขารวม 

 
 1.1.1.4 จํานวนวิชา 

 
 1.1.1.5 การจัดตั้งวิทยาลัยบุตรเกษตรกร 

 
 1.1.1.6 จํานวนสาขาวิชา 

 
 1.1.1.7 จํานวนผูเขาเรียน 

 
 1.1.1.8 จํานวนหลักสูตร 

 
 1.1.1.9 จํานวนรายการ 

 
 1.1.1.10 จาํนวนโครงการ 

 
 1.1.1.11 จํานวนกิจกรรม 

  กลยุทธที่ 1.1.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับชาติและนานาชาต ิ
ตัวชี้วัด  1.1.2.1 จาํนวนหนวยงาน 

  1.1.2.2 จํานวนหลักสูตร 
  1.1.2.3 จํานวนกิจกรรม 
  1.1.2.4 จาํนวนโครงการ 
  1.1.2.5 จาํนวนสถานี 
  1.1.2.6 จํานวนกลุม 
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2555 2556 2557 2558 2559

1.1.1(1) โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน 

(3-1-1-66-38)

จํานวนโครงการ 7 4 4 4 4 4 -สํานักงานเลขานุการ

1.1.1(2) โครงการผลิตผลิตภัณฑจากสวนแสนปาลม 

(3-1-1-67-38)

จํานวนผลิตภัณฑ 0 0 1 0 1 0 -สํานักงานเลขานุการ

1.1.1(3) โครงการสงเสริมและเผยแพร -ฝายสงเสริมเผยแพรและ
 -ผานเอกสารเผยแพร จํานวนเรื่อง 3 2 2 2 2 2
 -ผานวีดิทัศน จํานวนเรื่อง 0 2 2 3 3 3
 -จัดนิทรรศการ จํานวนผูเขารวม 1,600 1,600 1,700 1,700 1,700 1,700

 -สาธิตและฝกอบรมวิชาชีพ จํานวนวิชา 10 11 12 13 14 14
 -สาธิตวิชาชีพ จํานวนวิชา 0 30 0 0 0 0
1.1.1(4) โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร

 -โครงการจัดฝกอบรม จํานวนผูเขารวม 0 30 30 30 30 30 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

 -โครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร การจัดตั้งวิทยาลัย

บุตรเกษตรกร

0 0 0 1 0 0 -ฝายการศึกษา  วิจัยและ

พัฒนา

จํานวนสาขาวิชา 0 1 1 2 2 2

จํานวนผูเขาเรียน 0 20 30 40 50 60

1.1.1(5) โครงการฝกอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชน

(3-1-1-2-34-38)

จํานวนหลักสูตร

จํานวนผูเขารวม

2

60

3

90

3

90

4

120

4

120

5

150

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

1.1.1(6) โครงการสงเสริมและพัฒนาเยาวชน 

(3-1-1-70-38)

จํานวนหลักสูตร

จํานวนผูเขารวม

2

200

3

300

3

300

3

300

3

300

3

300

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม
1.1.1(7) โครงการความรวมมือทางวิชาการภาครัฐและ

เอกชน  (3-1-3-11-38)

จํานวนหลักสูตร

จํานวนผูเขารวม

5

250

5

250

5

250

5

250

5

250

5

250

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

1.1.1(8) โครงการผลิตสื่อทางการสงเสริมเพื่อบริการ

วิชาการ (3-1-2-32-38)

-ฝายสื่อการสงเสริม

 -วีดิทัศน จํานวนเรื่อง 7 12 12 12 12 12

 -รายการวิทยุ จํานวนรายการ 7 7 7 7 7 7

 -เอกสารอีเล็กทรอนิค จํานวนเรื่อง 9 12 12 12 12 12

 -เอกสารเผยแพร จํานวนเรื่อง 2 2 2 2 2 2

 -เอกสารประกอบการฝกอบรม จํานวนเรื่อง 0 3 3 4 4 5

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

1.1.1 สรางงานบริการ

วิชาการที่ตอบสนองความ

ตองการของชุมชนสังคม 

และนานาชาติ
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1.1.1(9) โครงการสัมมนานานาชาติ จํานวนโครงการ

จํานวนผูเขารวม

0 270 0 0 0 0 -ฝายการศึกษา  วิจัยและ

พัฒนา
 -โครงการ AIAEE Conference (The Association for 

International Agricultural and Extension 

Education)  (3-1-1-2-36-38)

จํานวนผูเขารวม 0 120 0 0 0 0

 -โครงการ The 5
th
 APEAEN International 

Conference on Enriching Agricultural Learning 

Process towards Sustainable Food Security  (3-1-1-

2-37-38)

จํานวนผูเขารวม 0 150 0 0 0 0

1.1.1(10) โครงการฝกอบรมหลักสูตร Postharvest 

Technology of Perishable Crops

จํานวนผูเขารวม 0 20 0 0 0 0  -ฝายการศึกษา  วิจัย

และพัฒนา

1.1.1(11) โครงการพัฒนาวิชาการบริการวิชาการและ

ฝกอบรมระยะสั้น

 -บริการวิชาการระยะสั้น จํานวนกิจกรรม 3 4 4 4 5 5  -ฝายการศึกษา  วิจัย

และพัฒนา

 -บริการฝกอบรมระยะสั้น จํานวนหลักสูตร 0 2 2 3 3 3 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
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1.1.2(1)โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

กับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติ

 -สรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัย และหลักสูตรฝกอบรม จํานวนหนวยงาน

จํานวนหลักสูตร

2

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

 -สรางเครือขายระดับมหาวิทยาลัย และกิจกรรมทาง

วิชาการ

จํานวนหนวยงาน

จํานวนกิจกรรม

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

6

5

-ฝายการศึกษาวิจัยและ

พัฒนา

 -สรางเครือขายกับองคกรระหวางประเทศ และกิจกรรม

ความรวมมือทางวิชาการ

จํานวนหนวยงาน

จํานวนกิจกรรม

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-ฝายการศึกษาวิจัยและ

พัฒนา

 -สรางเครือขายรวมกับภาคเอกชน และกิจกรรมสงเสริม

การตลาดเพื่อการบริการวิชาการ

จํานวนหนวยงาน

จํานวนกิจกรรม

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

-ฝายสื่อสารการตลาด

 -สรางเครือขายความรวมกับกรม  กระทรวง รัฐวิสาหกิจ 

และโครงการความรวมมือทางวิชาการ

จํานวนหนวยงาน

จํานวนโครงการ

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

-ฝายการศึกษา วิจัยและ

พัฒนา

 -สรางเครือขายรวมกับกรม กระทรวง รัฐวิสาหกิจ และ

หลักสูตรฝกอบรม

จํานวนหนวยงาน

จํานวนหลักสูตร

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

 -สรางเครือขายชุมชนและทองถิ่น และโครงการศึกษาดูงาน จํานวนหนวยงาน

จํานวนโครงการ

0

0

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

 -สรางเครือขายชุมชนและทองถิ่น และโครงการสงเสริม

การตลาดเพื่อการบริการวิชาการ

จํานวนกิจกรรม 2 3 4 4 5 5 -ฝายสื่อสารการตลาด

 -สรางเครือขายชุมชนและทองถิ่น และโครงการพัฒนา

เครือขายนักวิทยุชุมชนภาคตะวันตก

(5-1-2-62-38)

จํานวนสถานี

จํานวนกิจกรรม

3

0

3

1

3

1

5

1

5

1

5

1

-ฝายสื่อการสงเสริม

 -สรางเครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และ

กิจกรรมความรวมมือทางวิชาการ

จํานวนกลุม

จํานวนกิจกรรม

5

1

5

1

5

1

6

3

6

3

7

3

-ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

1.1.2 สรางเครือขาย

ความรวมมือทางวิชาการ

กับหนวยงานทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชนระดับชาติและ

นานาชาติ
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ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

1.2.1(1) โครงการวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของ

ชุมชน สังคม

จํานวนเรื่อง 4 7 7 7 9 9

 -การวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร จํานวนเรื่อง 2 2 2 2 3 3  -ฝายการศึกษา วิจัยและ

พัฒนา
 -การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน จํานวนเรื่อง 1 1 1 1 2 2  -ฝายการศึกษา วิจัยและ

พัฒนา
 -การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการ/ศักยภาพในการทํางาน

ในองคกร

จํานวนเรื่อง 1 1 1 1 1 1  -ฝายการศึกษา วิจัยและ

พัฒนา
 -การศึกษาวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมกับการสงเสริมและ

พัฒนาอาชีพเกษตรกร

จํานวนเรื่อง 0 1 1 1 1 1  -ฝายสงเสริมเผยแพร

และฝกอบรม

 -การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตสื่อเพื่อการสงเสริม จํานวนเรื่อง 0 1 1 1 1 1  -ฝายสื่อการสงเสริม

 -การศึกษาวิจัยรูปแบบการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม

กับกลุมผูรับบริการ

จํานวนเรื่อง 0 1 1 1 1 1  -ฝายสื่อสารการตลาด

ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคที่ 1.2 วิจัย พัฒนาองคความรู และถายทอดวิทยาการในสาขาตางๆ ที่ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม

  กลยุทธที่ 1.2.1 สรางงานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของชุมชนสังคม

1.2.1.1 จํานวนเรื่อง

กลยุทธที่ 1.2.1 สราง

งานวิจัยที่ตอบสนอง

ความตองการของชุมชน 

สังคม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
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ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

1.3.1(1) โครงการความรวมมือดานสถานที่ในการฝกอบรม จํานวนหนวยงาน 0 0 1 0 0 0 -ผูอํานวยการ (มก.-ธ.ก.ส.)

1.3.1(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ

การใหบริการ

 -ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการใหบริการ จํานวนอาคาร 0 3 2 0 0 0 -สํานักงานเลขานุการ

 -พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม สนับสนุนการบริการของ

แสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม

จํานวนกิจกรรม 0 1 1 1 1 1 -สํานักงานเลขานุการ

1.3.1 พัฒนารูปแบบการ

ใหบริการ สิ่งอํานวยความ

สะดวกเพื่อการเรียนรู

1.3.1.3 จํานวนกิจกรรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคที่ 1.3 บริการสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู

กลยุทธที่ 1.3.1  พัฒนารูปแบบการใหบริการ สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู

1.3.1.1 จํานวนหนวยงาน

1.3.1.2 จํานวนอาคาร

 
 

ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

2.1.1 สรางเอกลักษณ 

และคุณคาการบริการ

วิชาการ

2.1.1(1) โครงการพัฒนาระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพ เสริม

คุณคาการใหบริการ 

จํานวนกิจกรรม 0 1 0 1 0 1 -สํานักงานเลขานุการ

2.1.1(2) โครงการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวนเรื่อง 0 1 1 1 1 1 -ฝายการศึกษา วิจัย และ

พัฒนา

2.1.1.2 จํานวนเรื่อง

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

มิติดานคุณภาพบริการ
เปาประสงคที่ 2.1 สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ

  กลยุทธที่ 2.1.1 สรางเอกลักษณ และคุณคาการบริการวิชาการ

2.1.1.1 จํานวนกิจกรรม
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ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

2.2.1(1) โครงการสงเสริมการขาย จํานวนกิจกรรม 1 2 2 2 2 2 -สํานักงานเลขานุการ

2.2.1(2) โครงการขยายตลาด แสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม  

(แทน 5-1-2-6.3-3.8)

จํานวนกิจกรรม 0 1 1 1 1 1 -สํานักงานเลขานุการ

2.2.1(3)จัดทําฐานขอมูลผูรับบริการ จํานวนฐานขอมูล 0 2 1 1 1 1 -ฝายสื่อสารการตลาด

2.2.1(4) สรางกิจกรรมบริการวิชาการที่เขาถึงมวลชน  

(3-1-1-68-38)

จํานวนกิจกรรม

จํานวนชองทาง

1

3

2

2

2

1

2

1

2

1

2

1

-ฝายสื่อสารการตลาด

ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

2.3.1(1) โครงการสานตองานเดิมสงเสริมงานใหม

 -การจัดทําแนวทางการดําเนินงานเพื่อพัฒนาและตอยอด

โครงการบริการวิชาการ

จํานวนโครงการ 0 1 1 2 2 2 -ฝายการศึกษา วิจัย และ

พัฒนา

 -สรางความเชื่อมโยงองคความรูทางวิชาการ จํานวนกิจกรรม 2 1 1 1 1 1  -ฝายสื่อสารการตลาด

2.3.1(2) โครงการบริการสื่อการสงเสริม จํานวนกิจกรรม 0 5 5 5 5 5 -ฝายสื่อการสงเสริม

เปาประสงคที่ 2.2 แสวงหาผูรับบริการใหม

  กลยุทธที่ 2.2.1 การประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก

2.2.1.1 จํานวนกิจกรรม

2.2.1.2 จํานวนฐานขอมูล

2.2.1.3 จํานวนชองทาง

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ

ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

2.2.1 การประชาสัมพันธและ

การตลาดเชิงรุก

เปาประสงคที่ 2.3 รักษาฐานผูรับบริการเดิม

  กลยุทธที่ 2.3.1 สรางความสัมพันธอันดีกับผูใชบริการ (Customer Relationship Management : CRM)

2.3.1.1 จํานวนโครงการ

2.3.1.2 จํานวนกิจกรรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ

2.3.1 สรางความสัมพันธอันดี

กับผูใชบริการ (Customer 

relationship management : 

CRM)
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ตัวชี้วัด 2.4.1.1 จํานวนรูปแบบ

2.4.1.2 จํานวนชุด

2.4.1.3 จํานวนฐานการเรียนรู

2555 2556 2557 2558 2559

2.4.1 สรางเอกลักษณ 

และคุณคาการบริการ

2.4.1(1) พัฒนารูปแบบการใหบริการวิชาการที่สามารถ

นําความรูไปใชในการประกอบอาชีพ

จํานวนรูปแบบ 0 1 1 1 1 1 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

2.4.1(2)  ผลิตชุดสื่อวีดิทัศนเพื่อการเรียนรู จํานวนชุด 0 5 5 10 10 10 -ฝายสื่อการสงเสริม

2.4.1(3)  โครงการจัดทําฐานการเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง (3-1-1-76-38)

จํานวนฐานการเรียนรู 0 8 8 8 8 8 -ฝายการศึกษา วิจัย และ

พัฒนา

2.4.1(4) สงเสริมการใหบริการดานบริการวิชาการ จํานวนหลักสูตร 0 3 3 4 4 5 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

3.1.1 ปรับปรุง

กระบวนการทํางานใหมี

 3.1.1(1) พัฒนาระบบงานบริการแสนปาลม เท

รนนิ่ง โฮม

-แยกสวนการบริหารใหมีความคลองตัว จํานวนกิจกรรม 0 0 1 0 0 0 -สํานักงานเลขานุการ

3.1.1(2) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน

 -คูมือการปฏิบัติงานของ

แสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม

จํานวนคูมือ 1 1 1 1 1 1 -สํานักงานเลขานุการ

 -คูมือการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการ จํานวนคูมือ 1 1 1 1 1 1 -ฝายสงเสริมเผยแพรและ

ฝกอบรม

เปาประสงคที่ 2.4 ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ

  กลยุทธที่ 2.4.1 สรางเอกลักษณ และคุณคาการบริการวิชาการ

2.4.1.4 จํานวนหลักสูตร

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

ผูรับผิดชอบ

มิติดานประสิทธิภาพ
เปาประสงคที่ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

  กลยุทธที่ 3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

3.1.1.1 จํานวนกิจกรรม

3.1.1.2 จํานวนคูมือ

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน
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ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

3.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริการ

3.2.1(1) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวนกิจกรรมการพัฒนา 1 1 1 1 1 1 -คณะกรรมการวางแผนและ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

4.1.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

4.1.1(1) โครงการพัฒนาบุคลากร ตามระบบ 

competency (5-3-3-68-38)

รอยละของบุคลากร 50 60 70 70 80 80 -คณะกรรมการพัฒนา

สมรรถนะความสามารถ

4.1.1(2) โครงการสงเสริมและพัฒนาคนดี คนเกง จํานวนบุคลากร 0 0 2 1 1 2 -คณะกรรมการบริหารสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม 
4.1.2(3) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อทํางานวิจัย 

(พี่สอนนอง) (2-3-1-52-37)

จํานวนบุคลากร 3 6 7 8 9 9 -ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา

ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

4.2.1 สรางวัฒนธรรมของสํานักสงเสริม

และฝกอบรม 

กําแพงแสน

4.2.1(1) โครงการสรางวัฒนธรรมสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน

จํานวนกิจกรรม 0 0 1 1 1 1  - ทุกฝาย

เปาประสงคที่ 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

  กลยุทธที่ 3.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ

3.2.1.1 จํานวนกิจกรรมการพัฒนา

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

มิติดานการพัฒนาองคกร
เปาประสงคที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HRM และ HRD) 

  กลยุทธที่ 4.1.1 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

4.1.1.1 รอยละของบุคลากร

4.1.1.2 จํานวนบุคลากร

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ

เปาประสงคที่ 4.2 สรางทัศนคติและวัฒนธรรมที่ดีตอองคกร

  กลยุทธที่ 4.2.1 สรางวัฒนธรรมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

4.2.1.1 จํานวนกิจกรรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

2555 2556 2557 2558 2559

4.3.1 จัดทําและพัฒนาสวัสดิการของสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

4.3.1(1) โครงการสวัสดิการของสํานักสงเสริม

และฝกอบรม  กําแพงแสน

จํานวนกิจกรรม 0 5 5 5 5 5 - สํานักงานเลขานุการ

เปาประสงคที่ 4.3 สรางขวัญกําลังใจ (แรงจูงใจ)

  กลยุทธที่ 4.3.1 จัดทําและพัฒนาสวัสดิการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน

4.3.1.1 จํานวนกิจกรรม

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด
ขอมูล

ปจจุบัน

เปาหมายตัวชี้วัดตามปงบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
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1.4.2 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ทบทวนและจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ. 2556 – 2560 
ยุทธศาสตรที่ 1. การถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ประเทศชาติและนานาชาติ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
เปาประสงค1.1 เพื่อพัฒนาวิชาการ เผยแพรและถายทอดองคความรู 
ผลงานวิชาการในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม อันจะนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน 

      1.1.1สรางงาน
บริการวิชาการ
ที่ตอบสนอง
ความตองการ
ของชุมชน 
สังคม 
ประเทศชาติ
และนานาชาติ 

1.1.1(1) โครงการ
บริการวิชาการดานภูมิ
ทัศน  (3-1-1-66-38) 

จํานวนโครงการ 6 4 4 4 4 4 
สํานกังาน
เลขานกุาร 

1.1.1(2) โครงการผลิต
ผลิตภณัฑจากสวนแสน
(3-1-1-67-38) 

จํานวนผลิตภัณฑ 0 1 0 1 0 1 
สํานกังาน
เลขานกุาร 

 

1.1.1(3) โครงการ
สงเสริมและเผยแพร 

จํานวนกิจกรรม 4 4 4 4 4 4 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

 
 -ผานเอกสารเผยแพร จํานวนเร่ือง 2 2 2 2 2 2   

 
-ผานวีดิทัศน จํานวนเร่ือง 2 2 3 3 3 3   

 
-จัดนิทรรศการ จํานวน

ผูรับบริการ 6,000 6,500 7,000 8,000 8,500 8,500   

 

-สาธิตวิชาชีพ  จํานวนวิชา 
จํานวน

ผูรับบริการ 
50 

2,000 

50 
2,100 

50 
2,200 

50 
2,300 

50 
2,400 

50 
2,400   

 

1.1.1(4) โครงการ
โรงเรียนบตุรเกษตรกร
(การจัดฝกอบรม) 

จํานวน
ผูรับบริการ 30 30 30 30 30 30 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

  1.1.1(5) โครงการ
ฝกอบรมวิชาชีพสําหรับ
ประชาชน(3-1-1-2-34-
38) 

จํานวนหลักสูตร 
จํานวน

ผูรับบริการ 
2 
90 

2 
90 

4 
120 

4 
120 

5 
150 

5 
150 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

1.1.1(6) โครงการ
สงเสริมและพัฒนา
เยาวชน  
(3-1-1-70-38) 

จํานวนหลักสูตร 
จํานวน

ผูรับบริการ 
1 

100 

2 
300 

3 
350 

3 
350 

3 
350 

3 
350 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

1.1.1(7) โครงการความ
รวมมือทางวิชาการ
ภาครัฐและเอกชน 
(3-1-3-11-38) 

จํานวนหลักสูตร 
จํานวน

ผูรับบริการ 
 
 
 
 

5 
250 

 
 
 
 
 

5 
250 

 
 
 
 

5 
250 

 
 
 
 

5 
250 

 
 
 
 

5 
250 

 
 
 
 

5 
250 

 
 
 
 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
1.1.1(8) โครงการผลิต
ส่ือทางการสงเสริมเพื่อ
บริการวิชาการ (3-1-2-
32-38) จํานวนกิจกรรม 5 5 5 5 5 5 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

 -วีดิทัศน จํานวนเร่ือง 12 10 10 10 10 10   

 -รายการวิทย ุ จํานวนรายการ 7 5 5 5 5 5   

 -เอกสารอีเล็กทรอนิค จํานวนเร่ือง 12 10 10 10 10 10   

 -เอกสารเผยแพร จํานวนเร่ือง 2 2 2 2 2 2 
 

 -เอกสารประกอบการ
ฝกอบรม 

จํานวนเร่ือง 3 2 3 4 4 4   

  1.1.1(9)โครงการการ
ประชุมวิชาการ
นานาชาติ 

จํานวนโครงการ 
จํานวน

ผูรับบริการ 

2 
210 

0 
0 

1 
50 

0 
0 

1 
50 

0 
0 

ฝาย
การศึกษา  
วิจัยและ
พัฒนา 

1.1.1(10)โครงการ
ฝกอบรมนานาชาติ 

จํานวนโครงการ 
จํานวน

ผูรับบริการ 
1 
15 

1 
20 

1 
20 

1 
20 

1 
20 

1 
20 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

1.1.1(11)โครงการ
บริการวิชาการระยะส้ัน 

จํานวน 
กจิกรรม 3 4 4 4 4 4 

ฝาย
การศึกษา  
วิจัยและ
พัฒนา 

1.1.2 สราง
เครือขายความ
รวมมือทาง
วิชาการกับ
หนวยงานทั้ง
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
ชุมชนและ
ทองถิ่นใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.1.2(1)โครงการสราง
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการกับหนวยงาน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ระดับชาติและนานาชาติ 

จํานวน 
เครือขาย 7 7 7 7 7 7 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพร 
และ
ฝกอบรม 

 - สรางเครือขายภายใน
มหาวิทยาลัย จํานวนหนวยงาน 2 2 2 2 2 2 

 -ฝาย
สงเสริม
เผยแพร 
และ
ฝกอบรม 

 - สรางเครือขายระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวนหนวยงาน 6 6 6 6 6 6 

 -ฝายการ
ศึกษาวิจัย

และพัฒนา 

 - สรางเครือขายกับ 
องคกรระหวางประเทศ จํานวนหนวยงาน 3 3 3 3 3 3 

 -ฝายการ
ศึกษาวิจัย 
และพัฒนา 

 - สรางเครือขาย
รวมกับ 
ภาคเอกชน จํานวนหนวยงาน 4 5 5 5 5 5 

 - ฝาย
ส่ือสาร
การตลาด 

  
1 1 1 1 1 1 

 - ฝายส่ือ
การสงเสรมิ 

  

 - สรางเครือขายความ 
รวมกับกรม กระทรวง
รัฐวิสาหกิจ จํานวน 

หนวยงาน 
9 11 11 11 11 11 

 - ฝาย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

3 3 3 3 3 3 

 - ฝายสงเสริม
ผยแพรและ
กอบรม 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 

6 4 4 4 4 4 
 - สํานักงาน
เลขา 

 - สรางเครือขายชุมชน 
และทองถิ่น 

จํานวน 
หนวยงาน 

9 9 9 9 9 9 

 - ฝาย
ส่ือสาร
การตลาด 

3 3 3 3 3 3 

 - ฝายสื
อการ
สงเสริม 

5 6 7 8 8 9 

 - ฝายสงเสริม
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

 - สรางเครือขาย
เกษตรกรและสถาบนั
เกษตรกร จํานวนกลุม 5 5 6 6 7 7 

 - ฝาย
สงเสริม
เผยแพร 
และ
ฝกอบรม 

1.1.3 สงเสริม
การบรูณา 
การและ
พัฒนาองค
ความรูดาน
งานบริการ
วิชาการ 
งานวิจัย เพื่อ
สนับสนุนการ
เรียนการสอน 

1.1.3(1) โครงการ
พัฒนาโรงเรียนบุตร
เกษตรกร 

รูปแบบการพฒันา 0 1 1 1 1 1 

ฝาย
การศึกษา 
วิจัย 
และพัฒนา 

1.1.3(2) สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน
นิสิต/นักศึกษา 

จํานวนคร้ังสอน 8 8 8 8 8 8 

ฝาย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

จํานวนคร้ังฝกงาน 
5 5 5 5 5 5 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

 
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคความรูและงานวิจัยดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการพัฒนาชนบท 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
เปาประสงค 2.1 เพื่อผลิตผลงานวิจัยสรางองคความรูและ
งานวิจัยขั้นสูงดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและการ
พัฒนาชนบท 

       21.1 สราง
งานวิจัยที่
ตอบสนอง
ความตองของ
ชุมชนสังคม 

2.1.1(1) โครงการวิจัย
เพื่อตอบสนองความ
ตองการชุมชน สังคม จํานวนเร่ือง 7 12 15 18 20 20 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

 

 
7 5 7 7 8 8 

ฝายการศึกษา 
วจิยัและพัฒนา 

 

 
0 4 5 7 7 7 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

 

 
0 2 2 3 3 3 

ฝยส่ือการ
สงเสริม 

 

 

0 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
21.1(2) โครงการความ
รวมมืองานวิจัยระหวาง
ประเทศ จาํนวนเรื่อง 0 1 1 2 2 2 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

 

 
0 1 1 2 2 2 

ฝายการศึกษา 
วจิยัและพัฒนา 

 

 
0 0 0 1 1 1 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

2.1.1(3) การนําเสนอ
ผลงานหรือเผยแพร
งานวิจัยในระดับชาติ 

จํานวนเร่ือง 
 

0 
 

10 
 

12 
 

15 
 

18 
 

18 
 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย
และพัฒนา 

 

 
5 4 6 6 8 8 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย

และพัฒนา 

 

 
0 4 4 6 7 7 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

 

 
0 1 1 2 2 2 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

 

 
0 1 1 1 1 1 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

2.1.1(4) การนําเสนอ
ผลงานหรือเผยแพร
งานวิจัยในระดับ
นานาชาติ 

จํานวนเร่ือง 0 0 2 2 2 2 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย

และพัฒนา 

 
0 0 1 1 1 1 

ฝายการ
การศึกษา วิจัย

และพัฒนา 

 
0 0 1 1 1 1 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

 
ยุทธศาสตรที่ 3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
เปาประสงค 3.1 เพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหาร
จัดการผูรับบริการอยางมีประสิทธิภาพ 

       3.1.1 แสวงหา
ผูรับบริการ
ใหมโดยการ
ประชาสัมพันธ
และการตลาด
เชิงรุก 

3.1.1(1) โครงการสง 
เสริมการขาย จํานวน

กจิกรรม 2 2 2 2 2 2 
สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.1.1(2) โครงการขยาย 
ตลาด แสนปาลม เทรน
นิ่งโฮม (แทน 5-1-2-
6.3-3.8) 

จํานวน
กจิกรรม 1 1 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.1.1(3) สรางกจิกรรม 
บริการวิชาการที่เขาถึง
มวลชน (3-1-1-68-38) 

จํานวน
กจิกรรม 2 3 4 5 6 7 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

จํานวนผูรับ 
บริการใหม 600 700 750 800 850 900 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
3.1.2 รักษา
ฐาน
ผูรับบริการ
เดิมโดยสราง
ความสัมพันธ
อันดีกับ
ผูใชบริการ 

3.1.2(1) โครงการสราง
สัมพันธอันดีกับ
ผูรับบริการ 

จํานวน
กจิกรรม 1 2 3 4 5 6 

ฝายส่ือสาร
การตลาด 

จํานวนผูรับ 
บริการเดิม 

       
1,400  

       
1,500  

       
1,600  

       
1,700  

       
1,800  

       
1,900  

3.1.2(2) โครงการ
บริการส่ือการสงเสริม 

จํานวน
กจิกรรม 5 5 5 5 5 5 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

3.1.2(3) จัดทําฐาน 
ขอมูลผูรับบริการ 

จํานวน 
ฐานขอมูล 2 3 4 5 6 7 

ฝายสือสาร
การตลาด 

3.1.2(4) โครงการศึกษา
ความพึงพอใจของ
ผูรับบริการดานงานวิจัย จํานวนเร่ือง 1 1 1 1 1 1 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

3.1.3 สราง
เอกลักษณ 
และคุณคาการ
บริการวิชาการ 

3.1.3(1) พัฒนารูปแบบ 
การใหบริการวิชาการที่
สามารถนําความรูไปใช
ในการประกอบอาชีพ จํานวนรูปแบบ 1 1 1 1 1 1 

ฝายสงเสรมิ
เผยแพร 
และฝกอบรม 

3.1.3(2) ผลิตชดุส่ือ 
วีดิทัศนเพื่อการเรียนรู จํานวนชุด 3 3 3 3 3 3 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

3.13(3) โครงการจัดทํา 
ฐานการเรียนรู
เศรษฐกจิพอเพยีง 

จํานวน 
ฐานการเรียนรู 7 7 7 7 7 7 

ฝายการศึกษา 
วิจัย 
และพัมนา 

เปาประสงค 3.2 พฒันาระบบการบริหารจดัการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ิงอํานายความสะดวกที่มี
ประสิทธิภาพ 

       3.2.1 พัฒนา
รูปแบบการ
ใหบริการ ส่ิง
อํานวยความ
สะดวกเพือ่
การเรียนรู 

3.2.1(1) โครงการความ
รวมมือดานสถานที่ในการ
ฝกอบรม 
 - ปรับปรุงและพัฒนา
อาคาร สถานที่และสถาพ
แวดลอม เพื่อสนับสนุน
การใหบริการของแสน
ปาลม เทรนนิ่ง โฮม 

จํานวน
โครงการ 3 2 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.2.2 ปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ 

3.2.2(1) พัฒนา
ระบบงานบริการแสน
ปาลม เทรนนิ่ง โฮม 

จํานวน 
ผูรับบริการ  60,000   60,000   60,000   45,000  

 
45,000  

 
45,000  

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.2.2(2) จัดทําคูมือการ 
ปฏิบัติงาน จํานวนเร่ือง 2 2 2 2 2 2 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

 - คุมือการปฏิบัติงาน
ของแสนปาลม เทรนนิ่ง 
โฮม จํานวนคูมือ 1 1 1 1 1 1 

- สํานกังาน
เลขานกุาร 

 - คูมือการปฏิบัติงาน 
ดานการบริการวิชาการ 

จํานวนคูมือ 1 1 1 1 1 1 

- ฝายสงเสรมิ
เผยแพรและ

ฝกอบรม 

3.2.2(3) พัฒนาการ
ใหบริการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
 จํานวนงาน 3 3 3 3 3 3 

สํานกังาน
เลขานกุาร 
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กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ขอมูล 

ปจจุบัน 

เปาหมายตัวชีว้ดัตามปงบประมาณ 
ผูรับผิดชอบ 

2556 2557 2558 2559 2560 
3.2.3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริการ 

3.2.3(1) โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

จํานวน
กจิกรรม 1 1 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

เปาประสงค 3.3 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางขวัญกําลังใจคานิยมและ
วฒันธรรมองคกร 

       3.3.1 สงเสริม 
สนับสนุน การ
พัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากร 

3.3.1(1) โครงการ
พัฒนาบุคลากร ตาม
ระบบ Competency 
(5-3-3-68-38) 

รอยละ 
ของบุคลากร 60 70 70 80 80 80 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

  3.3.1(2) โครงการ
สงเสริมและพัฒนาคนดี 
คนเกง 

จํานวน
บุคลากร 0 2 1 1 2 2 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.3.1(3) โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อทํางานวิจัย
(2-3-1-52-37) 

จํานวน
บุคลากร 6 15 20 20 20 20 

ฝาย
การศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

3.3.1(4) โครงการ 
พัฒนาศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ
(OperationM.A.L.E.E) 

รอยละ 
ของบุคลากร 0 50 60 70 80 80 

ฝาย
การศึกษา 
วิจัย 
และพัฒนา 

3.3.2 สราง
ขวัญกําลังใจ 
 คานิยมและ
วฒันธรรม
องคกรของ
สํานักสงเสริม
และฝกอบรม 

3.3.2(1) โครงการสราง 
ขวัญกําลังใจ คานิยม
และวัฒนธรรมองคกร 

จํานวน
กจิกรรม 0 1 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.3.2(2) โครงการ
สัมมนาบุคลากร 

จํานวน
กจิกรรม 0 1 1 1 1 1 

สํานกังาน
เลขานกุาร 

3.3.3 สงเสริม
กิจกรรมทํานุ
บาํรุง
ศิลปวฒันธรรม
ในหนวยงาน 

3.3.3(1) โครงการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จํานวน
กจิกรรม 9 9 9 9 9 9 

สํานกังาน
เลขานกุาร 
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แผนท่ียุทธศาสตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2556-2560 

วิสัยทัศน 
มุงมั่นสูความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อพัฒนาสูความ

เขมแข็งอยางยั่งยืน 

ยทุธศาสตร 1 การถายทอดองคความรู 
ผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สงัคม ประเทศชาติและนานาชาติ 

ยทุธศาสตร 2 การพัฒนาองคความรูและ
งานวิจัยดานการสงเสริมเผยแพร การ
ฝกอบรมและพัฒนาชนบท 

ยทุธศาสตร 3 การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ 

เปาประสงค1.1 เพอื
พฒันาวิชาการ เผยแพร
และถายทอดองคความรู 
ผลงานวิชาการในการ
เสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน สังคม อันจะ
นําไปสูการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดีและย่ังยืน 

เปาประสงค 2.1 เพอื
ผลิตผลงานวิจัยสรางองค
ความรูและงานวิจัยข้ันสูง
ดานการสงเสริมเผยแพร
การฝกอบรมและการ
พฒันาชนบท 

เปาประสงค 3.1 เพอื
พฒันาระบบและรูปแบบ
การบริหารจดัการ
ผูรับบริการอยางมี
ประสทิธิภาพ 

เปาประสงค 3.2 พฒันา
ระบบการบริหารจดัการ
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสิ่งอํานาย
ความสะดวกท่ีมี
ประสทิธิภาพ 

เปาประสงค 3.3 เพอื
พฒันาระบบการบริหาร
จัดการการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย สราง
ขวัญกําลังใจคานิยมและ
วัฒนธรรมองคกร 

 

มิติดาน
คุณภาพ
บริการ 

กลยุทธท่ี 3.1.1 แสวงหา
ผูรบับรกิารใหมโดยการ
ประชาสัมพันธและ
การตลาดเชิงรกุ 

กลยุทธท่ี 3.1.2 รกัษาฐาน
ผูรับบริการเดิมโดยสราง
ความสัมพันธอนัดีกบั
ผูใชบริการ 

กลยุทธท่ี 3.1.3 สราง
เอกลักษณและคุณคาการ

บรกิารวิชาการ 

 
มิติดาน

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3.2.1 พัฒนา
รปูแบบการใหบรกิาร ส่ิง
อาํนวยความสะดวกเพ่ือ
การเรียนรู 

กลยุทธท่ี 3.2.2 ปรบัปรงุ
กระบวนการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพ 

กลยุทธท่ี 3.2.3 พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพ่ือการบริการ 

 

มิติดานการ
พัฒนา
องคการ 

กลยุทธท่ี 3.3.1 สงเสรมิ 
สนับสนุน การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 

กลยุทธท่ี 3.3.2 สรางขวัญ
กาํลังใจ คานิยมและ
วัฒนธรรมองคกรของสํานัก

สงเสรมิและฝกอบรม 

กลยุทธท่ี 3.3.3 สงเสรมิ
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมในหนวยงาน 

 
มิติดาน

ประสิทธิผล 

กลยุทธที่ 1.1.1 สราง
งานบริการวิชาการท่ี
ตอบสนองความตองการ
ของชุมชน สังคม 
ประเทศชาติและ

นานาชาติ 

กลยุทธที ่1.1.2 สราง
เครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการกบัหนวยงาน
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนและทองถ่ินใน

ระดับชาติและนานาชาติ 

กลยุทธที่ 1.1.3 สงเสริม
การบูรณาการและพัฒนา
องคความรูดานงาน
บริการวิชาการ งานวิจยั 
เพื่อสนับสนุนการเรียน

การสอน 

กลยุทธที่ 2.1.1 สราง
งานวิจัยท่ีตอบสนอง
ความตองการของชุมชน

สงัคม 
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1.5 แผนงานประกันคุณภาพ ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 แผนงานประกันคุณภาพ  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 

แผนงานประกันคุณภาพ 
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.วางแผนและปรบัปรงุแผนดําเนินการประกนัคุณภาพ (P)                 

2.ทุกฝายดําเนินการตามแผนท่ีวางไว (P) พรอมรวบรวม

ขอมูลตามตัวบงชี้ (D) 

                

3.ระบบบรหิารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบรหิาร

จัดการ 

                

4.การพัฒนาหนวยงานสูองคการเรียนรู                 

5.คําส่ังแตงต้ัง 

 - คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักสงเสรมิและ

ฝกอบรม กําแพงแสน 

 - คณะทํางานจดัการประกนัคุณภาพของสํานักสงเสรมิและ

ฝกอบรม กําแพงแสน 

 - คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของทุกฝาย  

 - คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ 

(ภายใน) ของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน 

      28 ธนัวาคม 2555 

         

6.จัดทําหรือปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพภายในของ

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน และประกาศใช

คูมือ 

                

7.ประชุมเรื่องหลักฐานประกอบตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐาน

และกําหนดผูรับผิดชอบ 

 - คณะกรรมการประเมินคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  

 - คณะทํางานจดัการประกนัคุณภาพของสํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 

         6 ม.ีค.2556 

      

8.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับฝาย ตาม

ผลการดําเนินงานปการศึกษา 2555 เพ่ือรอรับการตรวจ

ประเมินภายใน  

           1-17 พ
.ค.2556 

    

9.ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Self Audit) (ทุกฝาย) 

และแจงผลการตรวจประเมินขอมูลปอนกลับทุกฝายและผู

ท่ีเกี่ยวของ (C) 

           

23 พ
.ค.2556 

    

10.จัดทํารายงานการประเมินตนเอง(SAR ) ของสํานัก

สงเสรมิฯ กําแพงแสน 

                

11.สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักสงเสริม

และฝกอบรม กาํแพงแสน ใหมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรอรับการ

ตรวจประเมิน 
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แผนงานประกันคุณภาพ 
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12.รบัการตรวจประเมินคุณภาพฯ ภายในระดับ

มหาวิทยาลัย (Internal Audit) (C) 

            20-21 มิ.ย.55 
   

13.สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปรับแกไข SAR ตามผล

การประเมินของคณะกรรมการฯ สงสํานักประกันคุณภาพ 

มก. ภายในวันท่ี 30 กนัยายน 2556 

                

14.ทุกฝายจัดทําแผนพัฒนาและปรับปรุง (A)   30-31 ส.ค.2555 

           29-30 ส.ค.2556 

 

15.คณะกรรมการฯ จดัทําแผนพัฒนาปรบัปรงุเสนอ มก.

ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2556 (A) 

                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ตามระบบการประกันคุณภาพ (PDCA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 
 

 

CHECK 

ACT 
 

PLAN 

1. การดําเนินงานตามสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 
2. รายงานผลการดําเนินงาน
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรคใน
รายงานการประชุมระดับฝาย และ
หัวหนาฝายนําเสนอในคณะกรรมการ
บริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

 

1. มีการ จัดทํา แผนการปฏิบัติงาน
ประจําปงบประมาณในระดับฝาย 

2. รวบรวมแผนงานของทุกฝายเปน
แผนการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณของสํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

 

นําผลจาก การ วิเคราะหในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน เพื่อ ใหทุกฝายนําไป
จัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําป
งบประมาณในปงบประมาณถัดไป  

 

1. หัวหนาโครงการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
และรายงานเสนอหัวหนาฝายเพื่อใหงาน
วิเคราะหแผนและงบประมาณจัดทําสรุปผลการ
ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

2. รายงานผลการดําเนินงานความกาวหนา ปญหา 
อุปสรรคในรายงานการประชุมระดับฝาย และ
หัวหนาฝายนําเสนอในคณะกรรมการบริหาร
สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
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แผนภูมิท่ี 1  การเชื่อมโยงภารกิจและระบบการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ใหบริการ
สถานท่ีในการ

จัดอบรม 
ประชุม สัมมนา 
กิจกรรมอ่ืนๆ 

2.ศึกษาคนควา 
วิจัย ดานการ

สงเสริมเผยแพร 
การฝกอบรมและ
การพัฒนาชนบท 

6. อนุรักษสืบ
สาน เผยแพร
เอกลกัษณ

ศลิปวัฒนธรรม
อันดีงามของชาต ิ

ภารกิจหลัก 
 

นโยบาย 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ภารกจิรอง 
 

1. ดานการบริการ
วิชาการ 
 

2. ดานการวิจัย  3.สนับสนุนดาน
การเรยีนการสอน 

 
 

 

 

4. ดานการทํานุบํารุง  
ศลิปวัฒนธรรม 

ภารกิจ 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

2.ดานการวิจัย 
 

1. ดานการจัดการ
เรยีนการสอน 

 

3. ดานการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

 

4. ดานการทํานุบํารุง  
ศลิปวัฒนธรรม 

ภารกิจ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

4.สนับสนุนการ
เรยีนการสอน
นิสิต/นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี
และระดับ

บัณฑิตศึกษา  

1.ใหบริการ
วิชาการระดับชาติ 
และนานาชาตท่ีิ
เสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
สังคม 
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1.6 โครงสรางการบริหารงานของ สํานัก 

 บริหารงานตามโครงสราง โดยผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปน

ผูบังคับบัญชา มีหัวหนาฝายตาง ๆ รับผิดชอบในการบริหารงานและมีขาราชการสาย สนับสนุนและ  

ชวยวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได  ลูกจางประจํา และ

เจาหนาท่ีโครงการ รับผิดชอบงานเฉพาะดานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

แผนภูมิท่ี 2 โครงสรางการแบงสวนราชการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 

- งานสารบรรณ 
   หนวยธุรการ 
   หนวยยานพาหนะ 
- งานบริหารและพัฒนาบคุลากร 
   หนวยงานบริหารบุคลากร 
   หนวยงานพัฒนาบุคลากร 
   หนวยสวัสดิการบุคลากรและกองทุน 
- งานวเิคราะหแผนและงบประมาณ 
- งานประกันคุณภาพ 
- งานอาคารสถานท่ีและภูมิทศัน 
   หนวยอาคารสถานที่และซอมบํารุง 
   หนวยบริการสถานที่และประสานสัมพันธ 
   หนวยบริการศิลปกรรม 
   หนวยบริการภูมิทัศน 
   หนวยบริการคอมพิวเตอร 
- งานการเงินและบัญชี 
   หนวยการเงิน 
   หนวยบัญชี 
- งานพัสดุ 
    
    

- งานสงเสริมและเผยแพร 

- งานฝกอบรม 

- งานพัฒนาระบบการ 

   สงเสริมและการฝกอบรม 

- งานพัฒนาสถาบันองคกร 

   และชุมชน 

- งานผลิตและพัฒนาสื่อ 
- งานบริการสือ่การสงเสริม 
- งานประชาสัมพันธ 

- งานการศึกษา 
- งานวิจัยและ

พัฒนา 
- งานวิเทศสัมพันธ 

สาํนกังานเลขานกุาร ฝายสื่อการสงเสริม  ฝายสงเสริมเผยแพร

และฝกอบรม 
ฝายการศึกษา วิจยั

และพัฒนา 
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แผนภูมิท่ี 3  แสดงกลไกบริหารงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

หมายเหตุ  1/ ไดรับแตงต้ังวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 

อธกิารบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

หัวหนาฝายสื่อ 
การสงเสริม 

หัวหนาฝายสงเสริม 
เผยแพรและฝกอบรม 

หัวหนาสํานักงานเลขานุการ
สํานักสงเสริมฯ กพส. 

หัวหนาฝายการศึกษา     
วิจัยและพัฒนา 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

ผูอาํนวยการ 
สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

ผูชวยหัวหนาฝาย
หัวหนางาน 

หัวหนาหนวย 

 

ผูชวยหัวหนาฝาย 

หัวหนางาน 

รองอธกิารบดีวทิยาเขตกาํแพงแสน 

ผูชวยผูอํานวยการฯ ฝายบรกิารวชิาการ1/ 

ผูชวยผูอํานวยการฯ ฝายกิจการพิเศษ1/ 

คณะกรรมการบริหาร 
สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

คณะกรรมการประจํา    
สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
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1.7 รายนามผูบริหารงาน และคณะกรรมการฝายตางๆ ของ สํานัก 

 

 1.7.1 รายงานผูบริหาร 

 พ.ศ.2524 – พ.ศ.2533 ผศ.พุม ขําเกลี้ยง หัวหนาศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ  

 พ.ศ.2533 – พ.ศ.2548 ผศ.ชูเกียรติ รักซอน รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

 พ.ศ.2548 – พ.ศ.2552 ผศ.ชูเกียรติ  รักซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

 พ.ศ.2552 ถึง ปจจุบัน   รศ.ชูเกียรติ  รักซอน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน   

 1.7.2 คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประกอบดวย 

1. ผูชวยศาสตราจารยพุม  ขําเกลี้ยง ท่ีปรึกษา  

2. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประธานกรรมการ  

3. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กรรมการ  

4. รองศาสตราจารยยืน  ภูวรวรรณ กรรมการ  

5. คณบดคีณะเกษตร กรรมการ  

6. คณบดคีณะเกษตร กําแพงแสน กรรมการ  

7. ดร.โสภณ ภูเกาลวน กรรมการ  

8. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายบริการวิชาการ กรรมการ 

9. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 

10. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา อังกสิทธิ์ กรรมการ  

11 รองศาสตราจารย ดร.ชัชรี นฤทุม กรรมการ  

12. หัวหนาฝายสื่อการสงเสริม กรรมการ  

13. หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม กรรมการ  

14. หัวหนาฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา กรรมการ  

  15. หัวหนาสํานักงานเลขานุการสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน     กรรมการและเลขานุการ 

1.7.3 คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประกอบดวย 

1. นางชัชรี นฤทุม ท่ีปรึกษา  

2. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ประธานกรรมการ  

3. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายบริการวิชาการ     กรรมการ  

4. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายกิจการพิเศษ กรรมการ  

5. หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม กรรมการ  

6. หัวหนาฝายสื่อการสงเสริม กรรมการ  

7. หัวหนาฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา กรรมการ  

8. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
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1.7.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประธาน 

2. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายบริการวิชาการ กรรมการ 

3. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา  อังกสิทธิ์  กรรมการ  

5. หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม กรรมการ  

6. หัวหนาฝายสื่อการสงเสริม  กรรมการ 

7. หัวหนาการศึกษา วิจัยและพัฒนา  กรรมการ  

8. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 

9. หัวหนางานประกันคุณภาพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นอกจากนี้ ยังมีคณะทํางาน คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตาง ๆ ดังนี้ 

1. คณะทํางานจัดการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

2. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

3. คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับฝาย 

1.8 ผลงานประจําปการศึกษา 2555 ที่สํานักภาคภูมิใจ 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนไดรับรางวัลหนวยงานดีเดนของชาติสาขาพัฒนาสังคม 

ประจําปพุทธศักราช 2554 จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  และพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูแทนหนวยงานดีเดนของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2554  

เขาเฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค ในวันพฤหัสบดีท่ี 28  มิถุนายน 

2555 ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา  สํานักนายกรัฐมนตรีจัดงานมอบโลรางวัลแสดงความยินดีใหหนวยงาน

ดีเดนของชาติ สาขาพัฒนาสังคมประจําพุทธศักราช 2554  ณ ทําเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีท่ี 5 กรกฎาคม 

2555 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยรวมกับ

สมาคม Association of Educators in Agriculture and Environment (APEAEN)  จัดการประชุมวิชาการ

นานาชาติ  International APEAEN Conference ครั้งท่ี 5 มีผูเขารวมจํานวน 48 คน จาก 6 ประเทศ 

(เกาหลีใต ญี่ปุน ฟลิปปนส ลาว จีน และไทย)  และรวมกับสมาคม Association of International 

Agricultural and Extension (AIAEE)  จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Annual AIAEE Conference  ครั้ง

ท่ี 28 มีผูเขารวมจํานวน 162 คน จาก 11 ประเทศ (แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย บราซิล เอธิโอเปย 

เคนยา มาลี โมซัมบิก ไนจีเรีย สวาซีแลนด และไทย) ในวันท่ี 20-24 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนยสงเสริมและ

ฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 
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สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดรับคัดเลือกใหเปนหนวยงานดีเดนดานกระบวนการจัดการ

ความรู ประจําปการศึกษา 2554 และไดรับรางวัลเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ อาคาร

สารสนเทศ 50 ป เม่ือวันท่ี 11 กันยายน  2555 

   
 

1.9 ขอมูลสถิติ  

 1.9.1 งบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได ประจําป 2555 

 ขอมูลงบประมาณท้ังหมดของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

        ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

รายรับ รายจาย คงเหลอื รายรับ รายจาย คงเหลอื รายรับ รายจาย คงเหลอื 

งบประมาณ

แผนดนิ 

16,648,100.00 18,439,478.10 -1,791,378.10 16,868,900.00 21,239,437.89 -4,370,537.89 19,180,900.00 18,465,802.35 715,097.65 1/
 

งบประมาณ

เงินรายได 

23,515,352.56 31,323,843.61 -7,808,491.05 23,183,430.90 31,586,508.32 -8,403,077.42 182,122,822.23 135,605,104.82 46,517,717.41 

รวม 40,163,452.56 49,763,321.71 -9,599,869.15 40,052,330.90 52,825,946.21 -12,773,615.31 201,303,722.23 154,070,907.17 47,232,815.06 1/
 

หมายเหตุ 1/

 ขอมูลการเงินและงบประมาณของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไมรวมเงินอุดหนุนคาจางพนักงานเงินงบประมาณ 2,879,929.00 บาท 

รายการ ปงบประมาณ 

2553 2554 2555 

รายรับท้ังหมดของหนวยงาน 92,843,427.05 77,433,300.63 113,986,334.34 

รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ 69,328,074.49 54,249,869.73 68,136,487.89 

คาใชจายท้ังหมดของหนวยงาน โดยไมรวมครุภัณฑ อาคาร 
สถานท่ีและท่ีดิน 

97,150,263.17 89,267,898.15 106,651,618.23 

คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ี และท่ีดิน 5,482,371.00 725,696 28,908,341.59 

คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ - - - 

คาใชจายเพ่ือพัฒนาบุคลากร 552,211.76 1,139,649.15 45,145.00 

คาใชจายท่ีใชในระบบ คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ    

เงินเหลือจายสุทธิ 156,136,918.78 40,549,927.06 46,517,717.41 

สินทรัพยถาวร 29,420,318.69 30,611,318.36 146,165,243.40 
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 รายรับ-รายจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักสงเสรมิและฝกอบรม 

กําแพงแสน  

รายรับ ตามแหลงรายรับ (บาท) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

1. งบประมาณแผนดนิ 16,648,100.00 16,868,900.00 19,180,900.00 

2. งบประมาณเงินรายได 23,515,352.56 23,183,430.90 182,122,822.23 

รวมประมาณการรายรับ (บาท) 40,166,005.56 40,054,884.9 201,306,277.23 

รายจาย งบประมาณแผนดิน ตามประเภทรายจาย (บาท)     

1. งบบุคลากร 13,857,264.00 18,113,469.48 16,230,500.00 

2. งบดาํเนินงาน 2,235,698.10 2,125,968.41 1,947,932.35 

3. งบลงทุน 0.00 0.00 0.00 

4. งบอุดหนุน 0.00 0.00 0.00 

5. งบอ่ืนๆ 0.00 0.00 0.00 

รวมประมาณการรายจาย (บาท) 16,092,962.10 20,239,437.89 18,465,802.35 

รายจาย งบประมาณเงินรายไดฯ ตามประเภทรายจาย (บาท)     

1. งบบุคลากร 7,521,206.00 8,277,239.52 8,808,056.42 

2. งบดาํเนินงาน 9,598,000.00 11,552,546.76 12,750,409.70 

3. งบลงทุน 1,435,000.00 725,696.00 28,908,341.59 

4. งบอุดหนุน 0.00 856,616.09 732,062.33 

5. งบอ่ืนๆ 1,005,800.00 253,907.85 84,406,234.78 

รวมประมาณการรายจายเงินรายได (บาท) 19,560,006.00 21,666,006.22 135,605,104.82 
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  1.9.2 จาํนวน บุคลากร 

 ขอมูลบุคลากรท้ังหมด  สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประเภทบุคลากร ปการศึกษา 

2554 2555 

1.  นักวิจัย - - 

2.  บุคลากรสนับสนุนอื่น 78.5 80.5 

- บุคลากรสายวิชาการ 2 2 

- บุคลากรสนับสนุนอื่น (ปฏบัิติงานในสํานักงาน) 76.5 78.5 

3.  รวมบุคลากรทั้งหมด (ไมรวมลาศึกษาตอ) 78.5 80.5 

4.  บคุลากรลาศึกษาตอทกุประเภท  - - 

5.  รวมบุคลากรทั้งหมด (รวมลาศึกษาตอ) 78.5 80.5 

หมายเหตุ: บุคลากรท้ังหมด กําหนดใหนับบุคลากรท่ีมีระยะเวลาการทํางานดังน้ี 

- 9 - 12 เดือน คิดเปน 1 คน 

- 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน คิดเปน 0.5 คน 

- นอยกวา 6 เดือนไมสามารถนํามานับได 
 

 สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ตําแหนงขาราชการ)  ณ วันท่ี 

31 พฤษภาคม 2556 
 

หนวย 

งาน 

วิชาชีพทั่วไป วิชาชีพเฉพาะ ชาว 

ตาง 

ชาต ิ

สาย

วิชา 

การ 

รวมทั้งหมด 

ปฏิบัต ิ

งาน 

ชํานาญ

งาน 

ชํานาญงาน

พิเศษ 

ปฏิบัต ิ

การ 

ชํานาญ

การ 

ชํานาญ

การพิเศษ 

เชี่ยว 

ชาญ 

เชี่ยวชาญ

พิเศษ 

<ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท <ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก ตร ี โท เอก โท <ตรี ตร ี โท เอก 

สํานักฯ     2   1  1   7   3 5        1   2  15 7  

รวม     2   1  1   7   3 5        1   2  15 7  

 

 

ลํา 

ดับ 

ระยะเวลา

การทํางาน 

คณุวฒุทิางการศกึษา (คน) วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ สาย

วิชา 

การ 

รวม 

<ตรี ตร ี โท เอก รวม 

(คน) 

ปฏิบัต ิ

งาน 

ชํานาญ

งาน 

ชํานาญงาน

พิเศษ 

ปฏิบัต ิ

การ 

ชํานาญ

การ 

ชํานาญ 

การพิเศษ 

เชี่ยว 

ชาญ 

เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

1 9 เดือนขึ้นไป 14 38 30  82 - 2 1 1 8 8 - - 2 22 

 ขาราชการ  13 9  22  2 1 1 8 8   2 22 

 พนักงานเงิน

งบประมาณ 

1 2 12 - 15 - - - - - - - -  - 

 ลกูจางประจํา 5 4 - - 9 - - - - - - - -  - 

 พนักงานเงิน

รายได 

8 19 9 - 36 - - - - - - - -   •  

2 6-9 เดอืน 1 2 - - 3 - - - - - - - -  - 

 พนักงานเงิน

งบประมาณ 
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ลํา 

ดับ 

ระยะเวลา

การทํางาน 

คณุวฒุทิางการศกึษา (คน) วิชาชีพท่ัวไป วิชาชีพเฉพาะ สาย

วิชา 

การ 

รวม 

<ตรี ตร ี โท เอก รวม 

(คน) 

ปฏิบัต ิ

งาน 

ชํานาญ

งาน 

ชํานาญงาน

พิเศษ 

ปฏิบัต ิ

การ 

ชํานาญ

การ 

ชํานาญ 

การพิเศษ 

เชี่ยว 

ชาญ 

เชี่ยวชาญ 

พิเศษ 

 พนักงานเงิน

รายได 

1 2   3          - 

3 นอยกวา 6 

เดือน 

5 6 8 - 19 - - - - - - - -  - 

4 ลาศึกษาตอ  - - 1 - 1 - - - - - - - -  - 

5 รวมท้ังหมด 20 46 39 - 105 - 2 1 1 8 8 - - 2 22 

6 ผลรวม (1)*

1+(2)*0.5 

13.5 37 30 - 80.5 - 2 1 1 8 8 - - 2 22 

• จํานวนบุคลากรเขารวมพัฒนาตนเองโดยการประชุม สัมมนา ฝกอบรม ดูงาน ปการศึกษา 2555 

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

หนวยงาน จํานวนบุคลากรที่ 
เขารวมพัฒนา

ตนเอง (ไมนับซ้ํา) 

จํานวนบุคลากรที่เขารวมพัฒนาตนเอง จําแนกตามประเภท 

ประชมุ/สมัมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงาน อ่ืนๆ 

สํานักงานเลขานุการ 42 22 6 5 9 

ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 14 13 10 6 12 

ฝายสื่อการสงเสริม 12 12 12 12 - 

ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 18 32 16 1 132 

รวม 86 79 44 24 132 

 

1.9.3 งานวิจัย  

    ขอมูลโครงการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ปจจุบัน)  

สํานกัสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โครงการ 
ชวงระยะเวลา
ของโครงการ  

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ชือ่แหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

1. การพัฒนาโรงเรียนบุตร

เกษตรกร 

2555 ศฺริศักดิ์ สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

10,000 - 10,000 

2. การประเมินผลโครงการหวย

องคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ดานสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

2555 สาคร สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

1,365,500 - 1,365,500 

3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเกษตร : 

เรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนิน

โครงการหวยองคตอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ” 

 

2555 ณัฐวุฒิ สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

1,000 - 1,000 
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โครงการ 
ชวงระยะเวลา
ของโครงการ  

ชื่อหัวหนา
โครงการและผู
รวมโครงการ 

ชือ่แหลงทุน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 

ภายใน ภายนอก รวม 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเกษตร : 

เรื่อง ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ

พัฒนาศูนยเรียนรูเพ่ือการพัฒนา

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. 

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2555 นิลบุล สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

1,000 - 1,000 

5. การวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน : เรื่อง 

“การพัฒนาแนวทางการฝกอบรม

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพผูเขารับการ

ฝกอบรมโครงการพัฒนาศูนย

เครือขายปราชญชาวบาน” 

2555 ธีระยทุธ สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

1,000 - 1,000 

6. การศึกษาความพึงพอใจของ

ผูรับบริการฝายการศึกษา วิจัยและ

พัฒนา 

2555 ขวัญกมล สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

4,000 - 4,000 

รวม    1,382,500  1,382,500 
 

    ขอมูลงานวิจัยท้ังหมด สํานกัสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

รายละเอียด ประจําป 

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการวิจัย (ปงบประมาณ พ.ศ.) 7 7 6 

จํานวนรายงานการวิจัยท่ีไดรับการ

ตพีมิพเผยแพร (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ
(ระดับชาติ) 

2   

ตางประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

   

รวม 2   

จํานวนบทความวิชาการท่ีไดรับการ

ตีพิมพเผยแพร (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ 
(ระดับชาติ) 

   

ตางประเทศ 
(ระดับนานาชาติ) 

   

รวม    

จํานวนบุคลากรวิจัยท่ีเขารวมประชุม

วิชาการ (ปการศึกษา) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ 1 1 2 

รวม   2 

จํานวนบุคลากรวิจัยท่ีนําเสนอผลงาน

วิชาการ (ปการศึกษา) 

ในประเทศ 1   

ตางประเทศ    

รวม 1   
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รายละเอียด ประจําป 

2553 2554 2555 

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง 

(citation) ใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมลู (ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนงานวิจัยท่ีไดสรางนวัตกรรมใหม 

(ปการศึกษา) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร (ปปฏทิิน 

พ.ศ.) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนงานวิจัยท่ีไดรับการจดลิขสิทธ์ิ  

(ปปฏทิิน พ.ศ.) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน

สรางสรรค (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ    

ตางประเทศ    

รวม    

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับทุนสนับสนุน

วิจัย (ปงบประมาณ พ.ศ.) 

ในประเทศ 7 7 6 

ตางประเทศ    

รวม 7 7 6 
 

 ขอมูลสรุปจํานวนสถาบันท่ีมีขอตกลงความรวมมือทุกดาน 

ประเทศท่ีมีความรวมมือ จํานวนสถาบันท่ีมีความรวมมือ (MOU) จาํนวนโครงการท่ีเกดิจากความรวมมอื (MOU) 
2551 2552 2553 2554 2555 2555 

ประเทศไทย 2 2 2 2 2 1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2. ธนาคารเพ่ือการ

เกษตรศาสตรฯ โดยจัดทําโครงการ มก.-ธกส.

ดําเนินการอยางตอเน่ือง ประกอบดวย 

1. หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดาน

บริหารพนักงาน ระดับ 8 จัดฝอบรมถึงรุนท่ี 23 

2. หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดาน

บริหารพนักงาน ระดับ 9 จัดฝอบรมถึงรุนท่ี 47 

3. โครงการจัดตั้งสถาบันวิชาการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและองคกรธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร (BAAC Academy) 

2. โครงการความรวมมือดานงานวิจัยกับสถาบัน

สุวรรณวาจกกสิกิจฯ Chubu University ประเทศ

ญี่ปุน บริษัท Nitomoประเทศญี่ปุน และบริษัท 

Marudai Tekko ประเทศญี่ปุน โครงการเพ่ิม
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ศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไมไผ 

(Green Bamboo: Basic Science and Advanced 

Technologies for Industrial Applications of 

Bamboo) 
 

1.9.4 งานบริการวิชาการ (เนนการบริการสังคม การเพ่ิมประสบการณ และรายไดแกหนวยงาน) 

 ขอมูลโครงการบริการวิชาการเพ่ือสังคม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (จากฐานขอมูล

สํานักงานบริการวิชาการ)  สํานกัสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ 
ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนคร้ังท่ี

ใหบริการ 
รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

1.ดูแลรักษาอุทานกาญจนาภิเภษ  

จ.นนทบุร ี

นางกนกนาฏ 

เปยมสมบูรณ 

สํานักกษาปณ  364  347,202.00 

2.ดูแลรักษาภูมิทัศน สํานักกษาปณรังสิต นางกนกนาฏ  

เปยมสมบูรณ 

สํานักกษาปณ  312 303.363.84 

3. ดูแลรักษาภูมิทัศน สํานักบริหาร

เงินตรา  

นางกนกนาฏ 

เปยมสมบูรณ 

กรมธนารกัษ  312 21,753.60 

4. ดูแลรักษาภูมิทัศน โดยรอบอาคาร

กรมธนารกัษ 

นางกนกนาฏ 

เปยมสมบูรณ 

กรมธนารกัษ  312 18,384.00 

5. ปรับปรุงภูมิทัศน ดูแลรักษาบานพัก

อาศัยและสถานท่ีราชการท่ีมีขนาดเล็ก 

นางกนกนาฏ 

เปยมสมบูรณ 

  312 174,467.22 

6. ดูแลรักษาภูมิทัศนและอาคาร ส.ป.ก. นางกนกนาฏ 

เปยมสมบูรณ 

สํานักงานการปฏิบัติรูป

ท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

 36 33,600.00 

7. หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ

เกษตรและสหกรณระดับกลางรุนท่ี 53-

55 

นายชูเกียรติ รักซอน สาํนักปลดักระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 108 982,720.00 

  

 

8. โครงการพัฒนาขีดความสามารถดาน

การบริหารพนักงานระดับ 9 รุนท่ี39-42 

นายชูเกียรติ รักซอน 

 

ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

 24 261,200.00 
 

 

9. โครงการพัฒนาขีดความสามารถดาน

การบริหารพนักงานระดับ 8 รุนท่ี 14-20 

นายชูเกียรติ รักซอน ธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณการเกษตร 

 42 463,999.20 

 

10. โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีเสริมการ

ปฎิบัติงานของกรมการขาว และชาวนา

ช้ันนําภายใตโครงการพัฒนาและเพ่ิม

ศักยภาพศูนยขาวชุมชน ป 2555 

นายชูเกียรติ รักซอน กรมการขาว กระทรวง

เกษตรและสหกรณ 

 7 16,000.00 

 

 

  

11. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพ

ผูจัดการสหกรณ 

นายธเนตร ศรีสุข สํานักงานตรวจบัญชีท่ี 

10 กรมตรวจบัญชี

สหกรณ 

 3 27,200.00 

 

 



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 44 

44 

โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ 
ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนคร้ังท่ี

ใหบริการ 
รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

12. หลักสูตรนักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมือ

อาชีพ รุนท่ี 17-21 

นายเพ่ิม สุรักษา -  25 60,160.00 

  

13. หลักสูตรผูผลิตเช้ือเห็ดเศรษฐกิจมือ

อาชีพ รุนท่ี 10-13 

นายเพ่ิม สุรักษา -  19 16,320.00 

  

14.การประเมินผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญ

ชาวบาน ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

นายชูเกียรติ รักซอน สํานักงาน

ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

 198 192,000.00  

 

 

15. การประเมินผลโครงการหวยองคต

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริดานสังคม 

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

นางสาคร ชินวงค สํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

 150 109,240.00 

 

 

  

16. การจัดทํายุทธศาสตรพัฒนาดาน

การเกษตรและสหกรณจังหวัดปทุมธาน
(โครงการพฒันาวิชาการ) 

นายชูเกียรติ รักซอน สาํนักงานเกษตรและ

สหกรณ จังหวัดปทุมธานี 

 150 23,200.00 
 

 

รวม  2,374 2,747,446.02 

2. ไมอยูในฐานขอมูลสํานักงานบริการวิชาการ    

1. โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการ

พัฒนา ปงบประมาณ 2555 (9 โครงการ) 

นายธเนตร ศรีสุข  

นายนพสิทธ์ิ ลองจา 

น.ส.วารีภรณ  

ปรกัเจรญิ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศา

สตร  

 9 1,000,000.0

0 

 

 

 

2. โครงการสาธิตและฝกอบรมวิชาการ 4  

วิชาชีพ ในวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 ณ 

บริเวณรอบอาคารฝกอบรมศูนยสงเสริม

และฝกอบรมการเกษตรแหงชาต ิ

นายสนธยา 

มณฑาสุวรรณ 

มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร 

 41 

 

3. โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการ

พัฒนา ปงบประมาณ 2556 (10 โครงการ  

นายสนธยา  

มณฑาสุวรรณ 

นายนพสิทธ์ิ ลองจา 

น.ส.วารีภรณ  

ปรกัเจรญิ 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร  

 10 1,000,000.0

0 

 

 

 

4. โครงการสาธิตและฝกอบรมวิชาการ 4  

วิชาชีพ ระหวางวันท่ี 15-17 มีนาคม 

2556 ณ บริเวณหนาตึกพักพร สุวรรณ

วาจกกสิกิจ ศูนยสงเสริมและฝกอบรม

การเกษตรแหงชาติ 

นายธเนตร ศรีสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศา

สตร 

 123 
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โครงการ/กิจกรรม หัวหนาโครงการ 
ชื่อแหลงทุน ภาครัฐ/

เอกชนท่ีสนับสนุน

โครงการ 

จํานวนคร้ังท่ี

ใหบริการ 
รายรับจริง 

ภายใน ภายนอก 

5. สาธิตและฝกอบรมวิชาการ 22 

วิชาชีพ ระหวางวันท่ี 3-11 ธันวาคม 

2555 ในงานเกษตรกําแพงแสน 

นายสนธยา 

มณฑาสุวรรณ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน

80,000บาท 

 154 80,000.00 

 

 

รวม  337 2,080,000.00 

 

    
โครงการพัฒนาโรงเรยีนบุตรเกษตรกร   

 

  

 

 

 

  

โครงการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงาน 
 

  
 

 

โครงการดูแลรักษาอุทานกาญจนาภิเภษ จ.นนทบุร ี  
 

 

 
 

 

ผูผลิตเช้ือเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ   
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สาธิตและฝกอบรมจาํนวน 22 วิชาชีพ ในงานเกษตรกําแพงแสน ประจาํป 2555 ระหวางวันท่ี 3-11 ธันวาคม 2555 ณ 
บริเวณสระพระพิรุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยเขตกําแพงแสน มี ประชาชน ชุมชนนักเรยีน  และนักศึกษา เขารวม
กิจกรรมจาํนวน 2,567 คน 

 

    
โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา 

    

สาธิตและฝกอบรมฟรี 42 อาชีพพิชิตความจน ในวันครบรอบ 30 ปสถาปนาสาํนักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน  วันท่ี 20 
กรกฎาคม 2555 ณ บรเิวณรอบอาคารฝกอบรม มปีระชาชน ชุมชน นักเรยีน และนักศึกษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 3,082 คน 
 

 

    

 

โครงการฝกอาชีพการเกษตร “มหกรรมวิชาชีพ ราคาถูก ” 44 อาชีพ หมวดอาหารจํานวน 12 
วิชาชีพ หมวดเกษตรจํานวน 8 วิชาชีพ และหมวดสิ่งประดิษฐจํานวน 23 วิชาชีพ ระหวางวันท่ี  
15-17 มีนาคม 2556  โดยผูสนใจเขาอบรมจายคาวัสดุต่ําสุดวิชาละ 15 บาท และสูงสุดวิชาละ 
200 บาท มีประชาชน นักเรยีน และนักศกึษาเขารวมกิจกรรมจํานวน 2,081 คน 

 

เครือขายความรวมมือระหวางประเทศ 

    

  

ความรวมมือดานงานวิจัยกับสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ 
Chubu University ประเทศญี่ปุน บริษัท Nitomoประเทศ 
ญี่ปุน และบริษัท Marudai Tekko ประเทศญี่ปุน โครงการ
เพ่ิมศักยภาพการจัดการเทคโนโลยีและธุรกิจไมไผ (Green 
Bamboo: Basic Science and Advanced Techno-logies 
for Industrial Applications of Bamboo) 



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 47 

47 

 

 ขอมูลรายละเอียดการบริการวิชาการท้ังหมด (ขอมูลเปรียบเทียบ 3 ป)  

สํานกัสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

รายละเอียด ปงบประมาณ พ.ศ. 

2553 2554 2555 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ 69 69 56 

จํานวนคนท่ีไดรับบริการ 4,743 10,041 13,161 

งบประมาณท่ีไดรับ (บาท) 34,918,168.00 43,588,456.24 58,306,707.89 

มูลคา (บาท)    
 

1.9.5 การบริหารและการจัดการ 
 

รายการ ปการศึกษา 

2553 2554 2555 

จํานวนบุคลากรท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ (ไมนับซ้ํา) 

1  - - 

- จาํนวนบุคลากรท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรอืนําเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ (ไมนับซํ้า) 1    

- จาํนวนบุคลากรท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรอืนําเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (ไม
นับซํ้า) 

- 
 

9  

จํานวนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ (ไมนับซ้ํา) - - - 

- ดานการวิจัย    

- ดานศิลปวัฒนธรรม    

- ดานอื่นๆ    

จํานวนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับนานาชาติ (ไมนับซ้ํา) - - - 

- ดานการวิจัย    

- ดานศิลปวัฒนธรรม    

- ดานอื่นๆ    

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ (ไมนับซํ้า) 

80 79 80.5 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพใน

ประเทศ 

80 79 80.5 

- จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ

ตางประเทศ 

0 0 0 

คะแนนการประเมนิผลผูบริหารโดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลผูบริหาร 

(คะแนนเต็ม 5) หากไมมีใหใส (NA) 

N/A 4.28 4.29 
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1.9.6 ขอมูลผลงานท่ีประสบความสําเร็จ 3 อันดับแรก   สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ปการศึกษา ชื่อผลงาน 

2553 1. โครงการ นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง รุนท่ี 44-47 

2. โครงการการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนศูนย

เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา (โรงเรียน) และศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 

3.โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน (แสนปาลมแลนสเคป) 
2554 1. โครงการท่ี นักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ รุนท่ี 12-16 

2. โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน (แสนปาลมแลนสเคป) 

3. จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ รวมกับ 2 สมาคม Association of Educators in Agriculture and 

Environment (APEAEN) และสมาคม Association of International Agricultural and Extension 

(AIAEE) 

2555 1. นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง รุนท่ี 53-57  

2. โครงการการประเมินผลโครงการหวยองคตอันเรื่องมาจากพระราชดําริดานสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลย ี

3. โครงการประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน 

1.10 ที่ตั้ง พ้ืนที่ ลักษณะอาคารและพ้ืนที่ใชสอย  

ชือ่อาคาร 
ปท่ีเร่ิมใช พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลงังาน(ใช/ไมใช) 

มูลคา (บาท) 
กอสราง 

รูปภาพอาคาร 

อาคาร
ท่ี 

ชือ่อาคาร 

1. บริหาร 19 ม.ิย.2524 732.38  ใช  

 
2. สื่อการศึกษา 19 ม.ิย.2524 1,777.01  ใช  

 
3. โรงพิมพ 19 ม.ิย.2524 462  ใช 175,000,000 

บาท 

จากรัฐบาลญี่ปุน 
 

4. ฝกอบรม 19 ม.ิย.2524 2,924.88  ใช  

 
5. โรงอาหาร 1 19 ม.ิย.2524 346.56  ใช  
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ชือ่อาคาร 
ปท่ีเร่ิมใช พ้ืนท่ีใชสอย 

(ตารางเมตร) 

ลักษณะเปนแบบ
อาคารประหยัด

พลงังาน(ใช/ไมใช) 

มูลคา (บาท) 
กอสราง 

รูปภาพอาคาร 

อาคาร
ท่ี 

ชือ่อาคาร 

6. ตกึ เอ 19 ม.ิย.2524 745.08  ใช  

 

  
7. ตกึ บี 19 ม.ิย.2524 1,300.69  ใช 

  

 

8. ตึก ซี 19 ม.ิย.2524 1,117.21  ใช 
 

 

 

 

9. ตึก ดี 19 ม.ิย.2524 2,395.63 ใช 
 

 

10. ซอมบํารุง 19 ม.ีค.2535 385 ใช 1,466,000.00 

 
11. โรงอาหาร 2 7 พ.ค.2535 438.10  ใช 2,465,617.00 

 
12. โรงเก็บของ  

(โรงอาหาร 2) 
7 ธ.ค.2537 16 ไมใช 91,900.00 

 
13. ตกึพักพร  

สุวรรณวาจกกสิกิจ 
2 ก.ค.2546 1,791.95  ใช 32,000,000.00 

 

14. บานตนปาลม (ตู 
container) 

29 ม.ค.2547 160  ไมใช บริจาค 

 
15. ตึกพัก พุม ขํา

เกลี้ยง 
พ.ค.2555 3,830 ไมใช 66,150,000.00 

 
16. อาคารฝกอบรม 

แสนปาลมคอน
เวนช่ัน ฮอลล 

พ.ค.2555 1,880 ไมใช 55,100,000.00 

 
 รวม    332,273,517.00  
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ขอมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

• พ้ืนท่ีภาพรวมของสํานัก จาํนวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

1. พ้ืนท่ีแนวราบท้ังหมด 59-3-15.6 ไร (23,915.6 ตร.ว.) 95,662.4  

2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  23,282.5  

3. พ้ืนท่ีท่ีเปนถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการปรับ

ผิวหนาโดยวัสดุประเภทตางๆ เชน ลานคอนกรีต ลานลาด

ยางมะตอย ถนน โรงจอดรถยนต ทางเทา สนามบาสเก็ต

บอลฯลฯ  

12,987  

• พ้ืนท่ีภาพรวมของสํานัก จาํนวนพ้ืนท่ี (ตารางเมตร) 

4. พ้ืนท่ีภายในอาคารท่ีเปน Green Area เชน 

โรงเรือนเพาะชําและพ้ืนท่ีจัดสวนในอาคาร  

2,980  

5. พ้ืนท่ี Green Area ท้ังหมด 5 = (1+4) – (2+3) 62,372.90 

• รถของสํานัก จํานวน (คัน) 

1. รถยนตทุกประเภท 11 

2. รถจักรยานยนต 1 

3. รถจักรยาน - 
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บทท่ี 2   

การรายงานผลการดาํเนินงาน 

2.1  สรุปผลการดําเนินงานตามภารกิจ  ในรอบปการศึกษา 2555 
 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การถายทอดองคความรู ผลงานบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  

ภารกิจหลัก  1 ใหบริการวิชาการแกสังคมโดยนําผลงานการศึกษาคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

ออกเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม การสงเสริมเผยแพรและการตลาด  

วัตถุประสงค  เพ่ือใหบริการวิชาการแกสังคมโดยนําผลงานการศึกษาคนควาวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ 

ออกเผยแพรสูสาธารณชนในรูปแบบตาง ๆ เชน การฝกอบรม การสงเสริมเผยแพรและการตลาด 

ตารางที่ 2.1 ผลการดําเนินงานทางการบริการวิชาการ ตามภารกิจหลักและแผนงาน ปงบประมาณ พ.ศ.2555 

(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) 

โครงการ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิด 
ชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุ
เปาหมาย 

มิติท่ีดานประสิทธิผล  

เปาประสงคที่ 1.1 บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ 

กลยุทธ 1.1.1 สรางงานบริการที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ 

3.1 สงเสริมและเผยแพร สนธยา 
นพสิทธิ ์
จารุพร 

    

 ผานเอกสารเผยแพร 800  คน 1,490 คน บรรลุ 

 ผานวีดิทัศน 200  คน 830 คน บรรลุ 

 จัดนิทรรศการ  1,600 คน 8,000 คน บรรลุ 

 สาธิตและฝกอบรมวิชาชีพ  2,000 คน 2,000 คน  

 สาธิตวิชาชีพ  55 วิชา 55 วิชา บรรลุ 

3.2 โรงเรียนบตุรเกษตรกร (การจึดฝกอบรม) นพสิทธิ ์ ขออนุมัติยกเลิกโครงการ 

5.1 การพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ศิริศักด์ิ 1 เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

3.3 ฝกอบรมวิชาชีพสําหรับประชาชน 
1.นักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ  
2 ผูผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมือาชีพ 

วารีภรณ 2/ 
125 

หลักสูตร/ 
จํานวนผูเขา

อบรม 

2 หลักสูตร/ 
125 คน 

บรรลุ 

3.4 ความรวมมือทางวิชาการภาครัฐและเอกชน 
1.การพัฒนาขีดความสามารถานการบริหารพนักงานระดับ 9 
2.การพัฒนาขีดความสามารถานการบริหารพนักงานระดับ 8 
3.นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ระดับกลาง 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานแบบมุงผลสัมพันธิ์ 
5. การพัฒนาศักยภาพแกนนําชาวนาชั้นนํา 
6.การเสริมสรางสมรรถนะการเปนวิทยากรขาวประจําทองถิ่น 
7.การพัฒนาศักยภาพผูจัดการสหกรณ 

รุงรัตนา 5/ 
1,825  

หลักสูตร/
จํานวนผูเขา

อบรม 

7หลักสูตร/ 
1,861 คน 

บรรลุ 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

โครงการ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิด 
ชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุ
เปาหมาย 

3.5 ฝกอบรมระยะส้ัน  วารีภรณ 3  จํานวนผูเขา 
อบรม 

3 คน บรรลุ 

3.6 พัฒนาผูประกอบการอาชีพการเกษตร (โครงการเกษตรเพือ่
ยุทธศาสตรการพัฒนา) 

สนธยา 2,350 จํานวนผูเขา 
อบรม 

2,408 คน บรรลุ 

 โครงการสัมมนานาชาติ   170 คน 227 คน บรรลุ 

5.2 สัมมนานานาชาติ 28th AIAEE Conference กันยารัตน 120 คน 162 คน บรรลุ 

5.3 สัมมนานานาชาติ The 5th APEAEN International Conference 

on Enriching Agricultural Process towards Sustainable 

Food Security 

กันยารัตน 50 คน 65 คน บรรลุ 

5.4 ฝกอบรมหลักสูตร “Postharvest Technology of Perishable 

Crops” 

กันยารัตน 17 คน 17 คน บรรลุ 

5.5 บริการวิชาการระยะส้ัน ขวัญกมล 4 กจิกรรม 4 กจิกรรม บรรลุ 

กลยุทธที ่1.1.2 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในระดับชาติ 

 โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติ 

     

2.1 สรางเครือขายรวมกับภาคเอกชน และกิจกรรมสงเสริมการตลาดเพื่อ
การบริการวิชาการ 

พาณี 4 
4 

หนวยงาน 
กจิกรรม 

5 หนวยงาน 
4 กิจกรรม 

บรรลุ 

2.2 สรางเครือขายชุมชนและทองถิ่น และโครงการสงเสิมการตลาดเพื่อ
การบริการวิชาการ 

นิธิวัชร 3 กจิกรรม 3 กิจกรรม บรรลุ 

3.7 สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติ 

รุงรัตนา     

   รวมกับภายในมหาวิทยาลัย  2 
3 

หนวยงาน  
หลักสูตร 

5 หนวยงาน  
4 หลักสูตร 

บรรลุ 

  รวมกับกรม กระทรวง รัฐวิสาหกิจ และหลักสูตรฝกอบรม  4 
1 

หนวยงาน  
หลักสูตร 

5 หนวยงาน 
8 หลักสูตร 

บรรลุ 

  รวมกับชุมชนละทองถิ่น  2 
1 

หนวยงาน 
โครงการ 

4 หนวยงาน 
1 โครงการ 

บรรลุ 

  รวมกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรและกิจกรรมความรวมมือทาง
วิชาการ 

 5 
1 

กลุม 
กจิกรรม 

6 กลุม 
3 กิจกรรม 

บรรลุ 

4.2 สรางเครือขายชุมชนและทองถิ่นและโครงการพัฒนาเครือขายนักวิทยุ
ชุมชนภาคตะวันตก 

รัชนี 3 
1 

สถานี 
กจิกรรม 

3 สถานี 
1 กิจกรรม 

บรรลุ 

5.15 การสรางเครือขายระดับมหาวิทยาลัยและกิจกรรมทางวิชาการ กันยารัตน 6 

5 

หนวยงาน 

กจิกรรม 

6 หนวยงาน 

6 กจิกรรม 

บรรลุ 

5.16 การสรางเครือชายกับองคกรระหวางประเทศ และกิจกรรมความ

รวมมือทางวิชาการ 

สุปรียา 3 

3 

หนวยงาน 

กจิกรรม 

3 หนวยงาน 

3 กจิกรรม 

บรรลุ 

5.17 การสรางเครือขายความรวมมือกับกรม กระทรวง รัฐวิสาหกิจ และ

โครงการความรวมมือทางวิชาการ 

 

นิลุบล 5 

5 

หนวยงาน 

กจิกรรม 

5 หนวยงาน 

7 กจิกรรม 

บรรลุ 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

โครงการ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิด 
ชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุ
เปาหมาย 

มิติดานประสิทธิผล       

เปาประสงคที่ 1.3 บริการส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู      

กลยุทธ 1.3.1 พัฒนารูปแบบการใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู     

1.2 ปรับปรุงและพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการใหบริการ นงลักษณ 1 กจิกรรม 1 กจิกรรม บรรลุ 

มติดิานคุณภาพบริการ 
เปาประสงคที่ 2.1 สรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ      

กลยุทธ 2.1.1 สรางเอกลักษณและคุณคาการบริการวิชาการ     

5.23 การศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการฝายการศึกษา วิจัยและ

พัฒนา 

ขวัญกมล 1 เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

เปาประสงคที่ 2.2 แสวงหาผูรับบริการใหม      

กลยุทธ 2.2.1 การประชาสัมพันธและตลาดเชิงรุก     

1.4 สงเสริมการขาย นงลักษณ 2 กจิกรรม 3 กจิกรรม บรรลุ 

1.5 ขยายตลาดแสนปาลมเทรนนิ่ง โฮม นงลักษณ 2 กจิกรรม 4 กจิกรรม บรรลุ 

2.4 จัดทําฐานขอมูลผูรับบริการ ปยะชาติ 1 ฐานขอมูล 1 ฐานขอมูล บรรลุ 

2.5 สรางกิจกรรมบริการวิชาการที่เขาถึงมวลชน วารุณ ี 1 
2 

10,000 

หนวยงาน 

ชองทาง 

ฉบับ 

2 หนวยงาน 
3 ชองทาง 

10,000 ฉบับ 

บรรลุ 

เปาประสงคที่ 2.3 รักษาฐานผูรับบริการเดิม      

กลยุทธ 2.3.1 สรางความสัมพันธอันดีกับผูใชบริการ     

2.6 สรางความเชื่อมโยงองคความรูทางวิชาการ นิธิวัชร 1 กจิกรรม 1 กิจกรรม บรรลุ 

4.4 โครงการบริการส่ือการสงเสริม 
- บริการสําเนา วีดิโอซีดีทางการเกษตร 
- บริการถายทําและตัดตอภาพกิจกรรมโครงการฝกอบรม 
- บริการดานศิลปกรรม 
- บริการดานภาพนิ่ง 
 
- บริการผลิตหนังสือ เอกสาร วารสาร 
 
 โปรเตอร แผนพับ แบบฟอรม 

สมศักด์ิ  
1,000 

9 
60 
125 

4,500 
12 

3,000 
12 

12,000 

 
แผน 

โครงการ 
คร้ัง 
คร้ัง 
ภาพ 
เร่ือง 
เลม 
แบบ 
แผน 

 
3,849 แผน 
9 โครงการ 
132 คร้ัง 
140 คร้ัง 

5,358 ภาพ 
21 เร่ือง 

18,272 เลม 
85 แบบ 

141,806 แผน 

บรรลุ 

5.24 การสานตองานเดิมสงเสริมงานใหม : กิจกรรมการจัดทําแนวทางการ

ดําเนินงานเพื่อพัฒนาและตอยอดโครงการบริการวิชาการ 

นพพร 1 เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

เปาประสงคที่ 2.4 ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ      

กลยุทธ 2.4.1 สรางเอกลักษณและคุณคาการบริการวิชาการ     

3.9 พัฒนารูปแบบการใหบริการที่สามารถนําความรูไปใชในการประกอบ
อาชีพ 

ธเนตร 1  รูปแบบ 1 รูปแบบ บรรลุ 

3.10 สงเสริมการใหบริการดานบริการวิชาการ ธเนตร 1  โครงการ 1 โครงการ บรรลุ 

25  แหง 27 แหง บรรลุ 

4.5 ผลิตชุดส่ือวีดิทัศนเพื่อการเรียนรู (สาขาสัตว จํานวน 1 ชุด  สาขาพืช 
จํานวน 3 ชุด และสาขาคหกรรม จํานวน 1 ชุด) 

สมพงษ 5 ชุด 5 ชุด บรรลุ 

5.25 การจัดทําฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ธเนตร 1 ฐานกิจกรรม 1 ฐานกิจกรรม บรรลุ 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ) 

โครงการ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิด 
ชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุ
เปาหมาย 

มิติดานประสิทธิภาพ      

เปาประสงคท่ี 3.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี     

กลยุทธ 3.2.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการบรหิาร     

1.8 พัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศ กนกนาฏ 1 กิจกรรม 1 กิจกรรม บรรลุ 

มติดิานการพัฒนาองคกร      

เปาประสงคท่ี 4.1 การบรหิารและพัฒนาทรพัยากรมนุษย (HRM และ HRD)     

กลยุทธ 4.1.1 สงเสรมิ สนับสนุน การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร     

1.9 พัฒนาบุคลากรตามระบบ Compentency มณฑา 60 คน 123 คน บรรลุ 

5.26 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือทํางานวิจัย (พ่ีสอนนอง) นิลุบล 6 คน 6 คน บรรลุ 

พัฒนาวิชาการ 

ภารกิจหลัก  2 ผลิต พัฒนา และบริการสื่อ สําหรับการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรม และ  

การเรียนการสอน  

วัตถุประสงค   เพ่ือผลิต พัฒนา และบริการสื่อ สําหรับการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรม และ  

การเรียนการสอน 

ตารางที่ 2. 2  ผลการดําเนินงานการผลิต พัฒนา และบริการสื่อสําหรับการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรมและ

การเรียนการสอน ตามภารกิจหลักและแผนงาน ปงบประมาณ 255 5  (1 ตุลาคม 255 4  – 30 

กันยายน 2555) 
โครงการ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิด 

ชอบ 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนินการ 
บรรลุ

เปาหมาย 
มิติท่ีดานประสิทธิผล  

เปาประสงคท่ี 1.1 บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ  

กลยุทธ 1.1.1 สรางงานบริการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ  
4.1 ผลิตส่ือการสงเสริม 

- ผลิตวิดิทัศน 
- ผลิตรายการวทิย ุ
- ผลิตเอกสารอเิล็กทรอนกิส 
- ผลิตเอกสารเผยแพร 
- ผลิตเอกสารประกอบการฝกอบรม 

ประมวญ  
12 
7 
12 
2 
3 

 
เร่ือง 

รายการ 
เร่ือง 
เร่ือง 
เร่ือง 

 
12 เร่ือง 

7 รายการ 
12 เร่ือง 
2 เร่ือง 
3 เร่ือง 

บรรลุ 

4.4 บริการส่ือการสงเสริม สมศักด์ิ     

 1.บริการสําเนาวีดีโอซีดีทางการเกษตร  1,000/ 
200 

แผน/ 
คน 

3,849 แผน/ 
228 คน 

บรรลุ 

 2.บริการถายทําและตัดตอภาพกิจกรรมโครงการฝกบอรม  9 โครงการ 9 โครงการ บรรลุ 

 3.บริการดานศิลปกรรม  60 คร้ัง 132 คร้ัง บรรลุ 

 4.บริการดานภาพนิ่ง  125/ 
4,500 

คร้ัง/ 
ภาพ 

140 คร้ัง/ 
5,358 ภาพ 

บรรลุ 

 5. บริการผลิตหนังสือเอกสาร วารสาร  12/ 
3,000 

เร่ือง/ 
เลม 

21 เร่ือง/ 
18,272 เลม 

บรรลุ 

  โปสเตอร แผนพับ แบบฟอรม  12/ 
12,000 

แบบ/ 
แผน 

85 แบบ/ 
141,806 แผน 

บรรลุ 

4.5 ผลิตชุดส่ือวีดิทัศนเพื่อการเรียนรู สมพงษ 5 ชุด 5 ชุด บรรลุ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคความรูและงานวิจัยดานการสงเสริมและเผยแพร 

ภารกิจหลัก  3 ศึกษาคนควา วิจัย ระบบการสงเสริม มีการฝกอบรมและการพัฒนาชนบทท่ี

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาคนควา วิจัย ระบบการสงเสริม มีการฝกอบรมและการพัฒนาชนบทท่ี

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ตารางที่ 2.3  ผลการดําเนินงานดานศึกษาคนควา วิจัย ระบบการสงเสริมและการพัฒนาชนบทท่ีเหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพตามภารกิจหลักและแผนงาน ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 

2555) 

โครงการ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิด 
ชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุ
เปาหมาย 

มิติท่ีดานประสิทธิผล 

เปาประสงคท่ี 1.1 บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ  

กลยุทธ 1.1.1 สรางงานบริการท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ  

5.6 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยเครือขาย

ปราชญชาวบาน ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

สาคร 1 เรื่อง 1 เรื่อง บรรลุ 

5.7 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูป

ผลิตภัณฑนม อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน 

นิลบุล 1 เรื่อง ตอเน่ือง 

ป 2556 

- 

5.8 การประเมินผลโครงการหวยองคตอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริดานสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

สาคร 1 เรื่อง 1 เรื่อง บรรลุ 

5.9 การศึกษากระบวนการพัฒนาศูนยเรียนรูตนแบบการ

ดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนยเรียนรูเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ

พอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. 

นิลบุล 1 เรื่อง ตอเน่ือง 

ป 2556 

- 

5.10 การประเมินผลโครงการสงเสรมิการใชสารอนิทรยีลดใช

สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอนิทรยี พ.ศ.2554 

นันทกาญจน 1 เรื่อง 1 เรื่อง บรรลุ 

5.11 การจดัทํายทุธศาสตรพัฒนาดานการเกษตรและสหกรณ

จงัหวัดปทุมธานี 

กันยารัตน 1 เรื่อง 1 เรื่อง บรรลุ 

5.12 จัดต้ังสถาบันวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ( BAAC 

Academy) 

วารีภรณ 1 เรื่อง ตอเน่ือง 

ป 2556 

- 

5.13 การประเมินผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนยเครือขาย

ปราชญชาวบาน ปงบประมาณ พ.ศ.2555 

ธีระยทุธ 1 เรื่อง ตอเน่ือง 

ป 2556 

- 

5.14 โครงการสํารวจวิเคราะหพ้ืนท่ีและประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการหมูบานชุมชนตนแบบการลดตนทุนการ

ผลิตขาว ป 2555 

 

กันยารัตน 1 เรื่อง ตอเน่ือง 

ป 2556 

- 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) 

โครงการ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิด 
ชอบ 

เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการ
ดําเนินการ 

บรรลุ
เปาหมาย 

มิติท่ีดานประสิทธิผล  
เปาประสงคท่ี 1.2 วิจัย พัฒนาองคความรู และถายทอดวิทยาการในสาขาตางๆ ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม  

กลยุทธท่ี 1.2.1 สรางงานวจิยัท่ีตอบสนองความตองการของชมุชนสังคม 
 โครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม  7 เร่ือง 7 เร่ือง  

2.3 การศึกษาวิจัยรูปแบบการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสมกับกลุม
ผูรับบริการ 

ปยะชาติ 1 เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

3.8 ศึกษาวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
เกษตรกร 

ธเนตร 1  เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการผลิตส่ือเพื่อการสงเสริม รัชน ี 1 เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

5.18 โครงการวจิยั  ตนแบบระบบการถายทอดเทคโนโลยีและการ
สงเสริมการผลิตขาวที่เหมาะสม 

กันยารัตน 1 เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

5.19 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร : เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการ
ดําเนินงานโครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ณัฐวุฒิ 1 เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

5.20 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเกษตร : เร่ือง ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
พัฒนาศูนยเรียนรูเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  
ธ.ก.ส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

นิลุบล 1 เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

5.21 การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน: เรื่อง การพัฒนาแนวทางการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มศักยภาพผูเขารับการฝกอบรมโครงการพัฒนาศูนย
เครือขายปราชญชาวบาน 

ธีระยุทธ 1 เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ภารกิจหลัก 4 ใหบริการสถานท่ีในการจัดอบรม ประชุม สัมมนาและการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน 

วัตถุประสงค เพ่ือใหบริการสถานท่ีในการจัดอบรม ประชุม สัมมนและการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน 

ตารางที่ 2.4 ผลการดําเนินงานการใหบริการสถานท่ีในการจัดอบรม ประชุม สัมมนาและการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน 

 ตามภารกิจหลักและแผนงาน ปงบประมาณ 2555 ( 1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) 
โครงการ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิด 

ชอบ 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนินการ 
บรรลุ

เปาหมาย 
มิติท่ีดานประสิทธิผล  
เปาประสงคที่ 1.1 บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ 

กลยุทธ 1.1.1 สรางงานบริการที่ตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม และนานาชาติ 

1.1 โครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน  กนกนาฏ 6 โครงการ 6 โครงการ บรรลุ 

กลยุทธที่ 1.3.1 พัฒนารูปแบบการใหบริการ ส่ิงอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู     

 ปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อการใหบริการ กนกนาฏ 3 อาคาร 3 อาคาร บรรลุ 

 พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม สนับสนุนการ
บริการของแสนปาลม เทรนนิ่ง โฮม 

นงลักษณ 1 กจิกรรม 1 กจิกรรม บรรลุ 

มิติดานประสิทธิภาพ      
เปาประสงคที่ 3.1 พัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ      
กลยุทธที่ 3.1.1 ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพ     

1.3 พัฒนาระบบการใหบริการที่มีประสิทธิภาพเสริมคุณคาการใหบริการ นงลักษณ 60,000 คน 97,956 คน บรรลุ 

 
1.6 

คูมือการปฏิบัติงานดานการใหบริการวิชาการ 
1.คูมือการปฏิบัติงานแสนปาลมเทรนนิ่ง โฮม 

 
นงลักษณ 

 
1 

 
เร่ือง 

 
1 เร่ือง 

 
บรรลุ 

3.11 2.คูมือการปฏิบัติงานดานการใหบริการวิชาการ ธเนตร 1  เร่ือง 1 เร่ือง บรรลุ 
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ภารกิจรอง  5.สนับสนุนการสอนนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทางดานสงเสริม

การเกษตร นิเทศศาสตรเกษตร การพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 

 วัตถุประสงค เพ่ือสอนนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาทางดานสงเสริมการเกษตร 
นิเทศศาสตรเกษตร การพัฒนาทองถ่ินและชุมชน 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีบุคลากรสายวิชาการจํานวน 2 คน คือรอง

ศาสตราจารยชูเกียรติ รักซอน และอาจารยศิริศักดิ์ พราหมณโสภี ในป งบประมาณ พ.ศ.2555 มีผลการ

ดําเนินงานโดย รองศาสตราจารยชูเกียรติ รักซอน เปนผูจัดการและสอนรายวิชา 01001513 การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยทางการเกษตร ( Human Resource Development in Agriculture) ประจําภาคตน ป

การศึกษา 2555 นิสิตปริญญาโทคณะเกษตร จํานวน 23 คน และมีบุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน รวม

สอนประกอบดวย อาจารยศิริศักดิ์ พราหมณโสภี และนางสาวกันยารัตน เชี่ยวเวช  

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ภารกิจรอง 6 อนุรักษสืบสาน เผยแพรเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

วัตถุประสงค เพ่ืออนุรักษสืบสาน เผยแพรเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ 

ตารางที่ 2.5  ในปงบประมาณ 2555 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีการดําเนินการอนุรักษสืบสาน เผยแพร

เอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ  โดยมีผลการดําเนินงาน ตามภารกิจรองและแผนงาน 

ปงบประมาณ 2555 (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2555) ดังนี้ 
โครงการ

ท่ี 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิด 

ชอบ 
เปาหมาย ตัวช้ีวัด ผลการ

ดําเนินการ 
บรรลุ

เปาหมาย 

มติดิานคุณภาพบริการ 

เปาประสงคท่ี 4.3 สรางขวัญกาํลังใจ (แรงจูงใจ)     

กลยุทธ 4.3.1 จดัทําและพัฒนาสวัสดิการของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน    

1.10 สวัสดิการสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กาํแพงแสน นวลฉวี 5 กิจกรรม 5 กิจกรรม บรรลุ 

 1. การฌานปกจิสงเคราะห      

 2. กิจกรรมนันทนาการ      

     งานสานสัมพันธชาวสงเสรมิ 2555      

 3. กจิกรรมตามประเพณ ี      

 3.1 ทําบุญทางศาสนา      

 3.2 งานครบรอบวันสถาปนาสํานักสงเสรมิฯ กาํแพงแสน      

 3.3 งานสงกรานตสงเสรมิฯ กาํแพงแสน      

 3.4 พิธีเปดตึกพุม ขําเกล้ียงและอาคารแสนปาลมคอนเวนชั่น ฮอลล      

 3.5 งานเกษียณอายรุาชการบุคลากรสํานักสงเสรมิฯ กาํแพงแสน      

 3.6 วางพวงมาลาครบรอบวันสถาปนาฯ      

 3.7 งานสงกรานต วิทยาเขตกาํแพงแสน      

 3.8 งานเกษียณอายรุาชการบุคลากรวิทยาเขตกาํแพงแสน      

 3.9 งานกฬีาบุคลากรวิทยาเขตกาํแพงแสน      

 4. เครื่องแตงกายบุคลากร      

 5. อาหารหลังประชุมฯ      
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ

สํานัก 

 การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําป 255 6 โดยพิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 255 5 (1 มิถุนายน 25 55 – 31 

พฤษภาคม 2556)  นั้น  มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดตัวบงชี้ใหสถาบัน สํานักประเมินตนเองตามระบบประกัน 6 

องคประกอบคุณภาพ ซ่ึงเปนระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีใชสําหรับหนวยงานท่ี

ทําหนาท่ีสนับสนุนหรือใหบริการแกหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหสนองตอบตอพันธกิจหลักท้ังหลายของมหาวิทยาลัย 

โดยดําเนินการประเมินคุณภาพตามตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม 5 คะแนน สําหรับ

การประเมินเปาหมายไมคิดคาคะแนน แตระบุเพียงบรรลุเปาหมายหรือไมบรรลุเทานั้น  

ตารางที่ 2.6  ขอมูลสถิติการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบ 
 

 2551 2552 2553 2554 ปการศึกษา  2555 

องคประกอบ ผลการประเมินเกณฑ ผลการประเมินเกณฑ 

 3 คะแนน 5 คะแนน ประเมินตนเอง กรรมการ ความหมาย 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 2.80 3.00 4.71 4.84 4.81 4.55 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ 1.91 3.00 4.20 5.00 5.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 4.50 5.00 5.00 5 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

3.00 2.50 4.00 4.00 4.00 4 ดี 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนินงาน 

2.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

รวมทุกองคประกอบ 2.27 2.95 4.39 4.80 4.87 4.40 ดี 

ความหมาย ดี ดีมาก ดี ดีมาก    

จํานวนตัวบงชี้บังคับ  21  13  13 13    

รับการตรวจประเมินคณุภาพ 13-14  

ก.ค.52 

5-6  

ก.ค.53 

27-28  

มิ.ย.2554 

26-27  

มิ.ย.2555 

20-21 มิ.ย.2556 

ตัวบงชี้เลือก  2.80 3.75 ไมคิด

คะแนน 

ไมคิดคะแนน   

จํานวนตัวบงชี้เลือก  2  4 2 3    
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สําหรับในปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนไดดําเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 6 องคประกอบคุณภาพ ตาม ตัวบงชี้บังคับจํานวน  13 ตัวบงชี้  

ประกอบดวยปจจัยนําเขา 1 ตัวบงชี้ กระบวนการ 9 ตัวบงชี้ และผลผลิต 3 ตัวบงชี้ และสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสนมีตัวบงชี้เลือก 3 ตัวบงชี้เปนกระบวนการ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องคประกอบคุณภาพ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้บังคับท่ีกําหนดของมหาวิทยาลัย จํานวน 13 ตัวบงชี้  

โดยมีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉล่ีย 4.87  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมิน

ของคณะกรรมการฯ ไดคะแนน 4.40 ดี ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดสรุปไดดังตารางท่ี 2.7เฉล่ีย 4.80  ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี

มาก 

ตารางที่ 2.7  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 6 ดาน  

 

องคประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมนิเฉลีย่ (เต็ม 5) ผลการ

ประเมิน 
(กรรมการ) 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

สฝ.กพส. กรรมการ สฝ.กพส. กรรมการ สฝ.กพส. กรรมการ สฝ.กพส. กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรชัญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.75 4.40 4.81 4.55 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบริหารและจัดการ  5.00 5.00 5.00 3.75 - - 5.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ - - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ

ปรบัปรงุระบบดาํเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 5.00 4.89 4.33 4.75 4.40 4.87 4.40  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี  

  สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ในรอบปการศึกษา 

2555 สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบ ไดดังนี้ 
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องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนการพัฒนาแผนกลยุทธ

และแผนการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน โดยบุคลากรรวมกันกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ 

วัตถุประสงค รวมท้ังการจัดทําแผนกลยุทธ ตลอดจนการปรับแผนกลยุทธเพ่ือกระจายสูแผนปฏิบัติการ

ประจําป โดยคํานึงถึงจุดเนนของกลุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ท่ีสอดคลองกับจุดเนนของกรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว  15 ป ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ในประเด็น “มหาวิทยาลัยมีหนาท่ีสอนและถายทอด

ความรูใหแกเยาวชน และผูเรียนฯ....ทําหนาท่ีรวบรวม สังเคราะหวิเคราะห สรางและเผยแพรความรู... ” และ 

“ ..โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพคน พัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน... ” สอดคลองกับ

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) ตามยุทธศาสตรการพัฒนาอุดมศึกษาไทย 

มาตรการท่ี 7 สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และ ตอเนื่อง สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) นํามาเปนกรอบกําหนดนโยบาย การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 

โดยการถายทอดสูคณะกรรมการประจําฯ คณะกรรมการบริหารฯ คณะกรรมการจัดทําแผน เพ่ือใหการบริการ

ทางวิชาการบรรลุตามวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  “มุงม่ันสูความเปนเลิศในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

เพ่ือพัฒนาสูความเขมแข็งอยางย่ังยืนท้ังระดับชาติและนานาชาติ”  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผน

ดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินไดคุณภาพ

ระดับ  ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี

มาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.8 

ตารางที่ 2.8.. สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 
 
 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

 
หมายเหตุ ตัวบงช้ี หนวย  2555 2556 ตนเอง กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตนเอง กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร 5.00 5.00 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี ้     

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 8 8  8  5.00 5.00  
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ตัวบงช้ีท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ พ.ศ.2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน  โดยเปน

แผนฯ ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน  

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของ

หนวยงาน 

  4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 

เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

  5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน  

  6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยปละ 

2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 

  8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจํา

หนวยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
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ผลการดําเนินงาน  

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในหนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจํา  หนวยงาน โดยเปนแผนฯ  ท่ีเช่ือมโยง

กบัปรชัญาหรอืปณธิาน  และแผนกลยุทธ  ของมหาวิทยาลัย  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจน

สอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน  กรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว  15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) 

และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554)  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ไดกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน โดยนําผลจาก การสมัมนา

บุคลากรประจําป 2552 เรื่อง คิดกวาง มองไกล สูวิสัยทัศนสํานักสงเสริม ฯ กํา แพงแสน  เม่ือ วันท่ี 25-28 

มิถุนายน 2552  โดยบุคลากรมีสวนรวมในการ วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม เพ่ือกําหนด

วิสัยทัศนและจัดทําแผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริมฯกําแพงแสน พ.ศ.2553-2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ .1-1-1  

ตอมาในป 2553 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําแผนกล

ยุทธและแผนท่ียุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน (วันท่ี 6 และ 26 มิถุนายน 2553) ซ่ึงการสัมมนาครั้งนี้

ไดมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ตลอดจนความสอดคลองกับ นโยบายและแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.

2552-2555 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-1-2 แผนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ.2552-2561  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

1.1-1-3 และกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565)ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 1 .1-1-4  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-1-5 ท่ีตอเนื่องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  11 (พ.ศ.2555-2559) ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-1-6 และนําผลจากการสัมมนา เพ่ือยกรางแผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

พ.ศ.2555-2559 โดยเสนอ รางแผนยุทธศาสตรดังกลาวตอคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.21101/5104 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

1.1-1-7 เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็น และผานกระบวนการประชุมประชาพิจารณตามหนังสือท่ี ศธ 

0513.21101/ว5092 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เรื่องรางแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ.

2555-2559 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-1-8 เพ่ือชี้แจงขอมูลแผนยุทธศาสตร  เปาประสงค 

กลยุทธ และตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม และเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูบริหารและบุคลากร เม่ือวันพุธท่ี 

4 สงิหาคม 2554 ตอจากนั้นคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-1-9 ไดรวบรวมขอเสนอแนะจากคณะผูบริหารฯ คณะกรรมการประจําฯ และ

บคุลากร  จัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ. 2555-2559 ใหสมบูรณ ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-1-10 และนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 

25 สงิหาคม 2554 วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา ขอ 4.1 ท่ีประชุมพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-1-11  
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2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน   

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีหนังสือแจงหัวหนาฝาย ตามหนังสือท่ี ศธ 0512.21101/

ว5943 ลงวันท่ี 26 สงิหาคม 2554 เรื่องแผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 ซ่ึงมี

การกําหนดหนวยงานรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน พ.ศ. 2555-2559 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1 -1-10 รวมท้ังเผยแพรทางเว็บไซตสํานัก

ฯ http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen เพ่ือใหบุคลากรสํานักฯ ไดรับทราบทิศทางการดําเนินงานท่ีมุงสู

เปาหมายรวมกัน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-2-1  

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกภารกิจหลักของ

หนวยงาน  

สํานักสงเสริม และฝกอบรม  กําแพงแสน ไดจัดทําแผนท่ียุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

(Strategic Map) ไวในแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 ในหนา 3 ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-3-1 เพ่ือ เปนเครื่องมือชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555 โดยสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดแจงใหฝายตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังหนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ ว6336 ลงวนัท่ี  9 กันยายน 2554 เรื่องการ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-3-2 ซ่ึงมี

ความสอดคลองและเชื่อมโย งกับ แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน พ.ศ.2555 - 2559  

ดังแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-3-3 

4.  มีตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป  และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี  เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดนําตัวบงชี้ในแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

พ.ศ.2555-2559 มากําหนดตัวบงชี้ ( KPI) และเปาหมายตัวชี้วัด (Target) ในแผนปฏิบัติงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.  2555 และมอบใหบุคลากร รับผิดชอบโครงการ /กิจกรรม เพ่ือใหเกิดความเขาใจและรับรู

รวมกันในการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย ดังตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนกลยุทธ (หนา 6-10) ใน

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-4-1 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีหนังสือแจงเวียนฝายตางๆ ดังหนังสือท่ี  

ศธ 0512.21101/ว6772 ลงวนัท่ี 7 กันยายน 2555 เรื่องการจัดทํารายงานผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-5-1 ซ่ึงฝายตางๆไดรายงานผลปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามสรุปผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หนา 5-15) ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-5-2 ท้ังนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดจัดทําแบบฟอรมการติดตามการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือเปนเครื่องมือติดตามการดําเนินงานให

ครบทุกพันธกิจ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-5-3 

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen�
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6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําปอยางนอยปละ  2 ครั้ง 

และรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดมีการติดตามผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-5-3 

รวม 3 ครั้ง ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ  ครั้งท่ี 1/2555 วันศุกรท่ี 10 กุมภาพันธ 2555 วาระท่ี 5 

เรื่องเสนอท่ีประชุม ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-6-1 ครั้งท่ี 5/2555 วันศุกรท่ี  24 สิงหาคม 

2555 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุม ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1 .1-6-2 และครั้งท่ี 6/2555 วัน

พุธท่ี 31 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุม ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-6-3 

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ  1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารและคณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา   

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธกับ  

คาเปาหมายท่ีกําหนด เพ่ือใหทราบถึงการบรรลุเปาหมายของผลการดําเนินงาน โดยนําผลการประเมินดังกลาว

บรรจุเขาในวาระการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 2 /2555 วันท่ี 27 

กันยายน 2555 วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา ขอท่ี 4.6 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-7-1 โดยมี

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้บรรลุเปาหมายตามเกณฑท่ีสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนกําหนด ไมต่ํากวารอยละ 

80 ดังรายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งที 1/2555 

วาระท่ี 2 เรื่องเสนอท่ีประชุม ขอ 2.1 ทบทวนตัวบงชี้กลยุทธ ภารกิจ วัตถุประสงค ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 1.1-7-2 

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป  

คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดใหขอเสนอเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดานทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติและ นานาชาติ ดังปรากฏ
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2555วันท่ี 27 กันยายน 2555 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-8-1 ซ่ึงสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร  
สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ.2556-2560 ท่ีนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ  
กําแพงแสน วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา ขอท่ี 4.5 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ.2556-2560 
ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคความรูและงานวิจัยดานการสงเสริมเผยแพร การฝกอบรม และการ
พัฒนาชนบท ซ่ึงมีกลยุทธสรางงานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
ควรสนับสนุนเพ่ือใหนักวิชาการเกษตรไดมีโอกาสพัฒนางานวิจัย และการนําเสนอผลงานทางวิชาการได ดัง
ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2556-2560 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-8-2 ดังเอกสาร
หนา 13-14 ของแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ. 2556-2560 ตามโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 1) 
โครงการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม 2) โครงการความรวมมืองานวิจัยระหวางประเทศ  
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3) การนําเสนอผลงาน หรือเผยแพรงานวิจัยในระดับชาติ  และ 4) การนําเสนอผลงาน หรือเผยแพรงานวิจัยใน
ระดับนานาชาติ 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมอบให คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน นําขอเสนอแนะจากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มาปรับปรุง แผน
ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป พ.ศ.2556-2560 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และไดแจงเวียนแผน
ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ.2556-2560 ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.21101/ว7826 ลงวันท่ี 19 
ตุลาคม 2556 เรื่อง สงแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ. 2556-2560 ใหฝายตางๆ ใชเปน
แนวทางปฏิบัติในการกระจายแผนสูแผนปฏิบัติงานประจําป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1.1-8-3 -
1.1-8-4 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการผลการประเมินของคณะกรรมการฯ (ใหใสเคร ื่องหมาย  ในชอง   โดยกรอกขอมูลผลการดําเนินงานตามผลการประเมินของคณะกรรมการฯ และระบุเหตุผลในกรณีท่ีมีผลการประเมินแตกตางกันใน                                                                                                                              ตัวอยาง 

   เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี

ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1.1 7 ขอ 8 ขอ 8 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 บรรล ุ 8 

หมายเหต ุ:   

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2553-2555 

1 1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ.2552-2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1 1.1-1-3 แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พ.ศ.2552-2561 

1 1.1-1-4 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565)   

1 1.1-1-5 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) 

1 1.1-1-6 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 

1 1.1-1-7 หนังสือท่ี ศธ 0513.21101/5104 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554  เรื่องรางแผน
ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 (หนังสือ
สําหรับคณะกรรมการประจํา) 

1 1.1-1-8 หนังสือท่ี ศธ 0513.21101/ว5092 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เรื่องรางแผน

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 (หนังสือ

สําหรับบุคลากร) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรอื 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรอื 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 หรอื 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  

8 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 1.1-1-9 คําสั่ง สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ท่ี 23/2552 ลงวันท่ี 21 ตุลาคม 

2552 และท่ี 17/2554 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2554 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน

จัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

1,2 1.1-1-10 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 

1 1.1-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 25 สงิหาคม 

2554 วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา ขอ 4.1 ท่ีประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตรสํานัก

สงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559  

1 1.1-1-12 หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ ว5943 ลงวันท่ี 26 สงิหาคม 2554 เรื่องแผน

ยุทธศาสตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 

2 1.1-2-1 http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen 

3 1.1-3-1 แผนท่ียุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน (Strategic Map) ในแผน

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 (หนา 3) 

3 1.1-3-2 หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว6336 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2554 เรื่องการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

3 1.1-3-3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

4 1.1-4-1 ตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนกลยุทธ (หนา 6-10) ในแผนปฏิบัติการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555 

5 1.1-5-1 หนังสือท่ี ศธ 0512.21101/ว6772 ลงวันท่ี 7 กันยายน 2555 เรื่องการจัดทํา

รายงานผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

5 1.1-5-2 สรุปผลปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หนา 5-15) 

5,6 1.1-5-3 แบบฟอรมการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555  

6 1.1-6-1 การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 1/2555 วันศุกรท่ี 10 กุมภาพันธ 

2555 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุม  

6 1.1-6-2 การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 5/2555 วันศุกรท่ี 24 สิงหาคม 2555 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุม  

6 1.1-6-3 การประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งท่ี 6/2555 วันพุธท่ี 31 ตุลาคม 2555 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุม 

7 1.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 27 กันยายน 2555 วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา ขอท่ี 4.6 

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen�
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

7 1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2555 วาระท่ี 2 เรื่องเสนอท่ีประชุม ขอ 2.1 

ทบทวนตัวบงชี้กลยุทธ ภารกิจ วัตถุประสงค 

8 1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 27 กันยายน 2555 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

8 1.1-8-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 27 กันยายน 2555 วาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา ขอท่ี 4.5 แผน

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป พ.ศ.2556-2560 

8 1.1-8-3 หนังสือท่ี ศธ 0513.21101/ว7826 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2556 เรื่อง สงแผน

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2556-2560 

8 1.1-8-4 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2556-2560 
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 2  

ภารกิจหลัก ดังนี้  

 สําหรับผลการประเมินในภาพรวม องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก  จํานวน 4 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการ

ประเมินตนเอง ได คะแนนเฉลี่ย 4.81 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะ

กรรมการฯ ไดคะแนนเฉลี่ย 4.81 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 2.9 

ตารางที่ 2.9  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
 

หมายเหตุ ตัวบงช้ี หนวย  2555 2556 ตนเอง กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตนเอง กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก  4.812   

2.1 ระดบัความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

คา 

เฉลี่ย 

3.51  3.51 37,199.54 4.247 19,418.93 4.19 4.25 4.19  

8,758  4,632 

2.2 กระบวนการบรกิารทาง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม 

ขอ 5  5 5 5 5.00 5.00  

2.3 ผลการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก 

ขอ  5 5 5 4 5.00 4.00 ไมประเมินขอ 

2  

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ  5 5 5 5 5.00 5.00  
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  คาเฉลี่ย  3.51 

ระยะเวลา  ปการศึกษา 2555  

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการ

วิชาการ ท้ังหมดจํานวน 55  โครงการ แลวดําเนินการความพึงพอใจจํานวน 41 โครงการ 

โครงการ คาเฉลี่ย จํานวนผูตอบ

แบบสอบถาม 

ผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวน

ผูตอบแบบสอบถาม 

1.โครงการบรกิารในแบบเก็บภารกิจหลกั 6 การบริการทางวิชาการแก

สังคม ประเมนิความพึงพอใจจาํนวน 41 โครงการ 

 4,083 คน 16,985.92 

2. การประเมินความพึงพอใจในการใหบริการตางๆ จากบุคคลหรือ

หนวยงานภายนอกสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เพ่ือสนับสนุนการ

ใหบริการวิชาการบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลักขอ1 

   

 2.1 รายงานผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการแสนปาลมเทรนน่ิง โฮม 4.48 420 คน 1,881.60 

 2.2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ดานการประชาสัมพันธ 

สาํนักสงเสรมิและฝกอบรมกําแพงแสน 

4.13 50 คน 206.50 

 2.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจงานพิมพ 4.05 20 คน 81.00 

 2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ สําเนาวีดิทัศนทางการเกษตร 4.49 59 คน 264.91 

รวม  4,632 คน 19,418.93 

 

 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

      =  

632,4
93.418,19

ผลรวมของผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

                  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม  

   =                คะแนนท่ีได = 4.19 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คํานวณคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น  
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 33,394.1 คาเฉลี่ย

4.08 

27,229.83 คาเฉลี่ย 

4.36 

37,199.54 คาเฉลี่ย 

4.25 

4.08 

คะแนน 

4.36 

คะแนน 

4.25 

คะแนน 

3.51 บรรลุ 3.51 

4,014 6,245 8,758 

 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว

บงชี้

ท่ี 

ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตาม

เกณฑ 

เปาหมาย 

2555 

การ

ประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.1 33,394.1 คาเฉลี่ย

4.08 

27,229.83 คาเฉลี่ย 

4.36 

37,199.54 คาเฉลี่ย 

4.19 

4.08 

คะแนน 

4.36 

คะแนน 

4.19 

คะแนน 

3.51 บรรลุ 3.51 

4,014 6,245 4,632 

 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

2.1-1 แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม 

2.1-2 รายงานผลประเมินความพึงพอใจผูใชบริการแสนปาลมเทรนนิ่ง โฮม 

2.1-3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ดานการประชาสัมพันธ สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรมกําแพงแสน 

2.1-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจงานพิมพ 

2.1-5 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ สําเนาวีดิทัศนทางการเกษตร 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม (สกอ. 5.2) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน

วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม

จุดเนนของหนวยงาน 

  2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

  4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ 

  5.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในหนวยงานและเผยแพรสูสาธารณชน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 255 5 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีผลการดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ

เพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของหนวยงาน  

สํานักสงเสริม และฝกอบรม กําแพงแสน มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการจากหนวยงาน

ราชการ  หนวยงานรัฐวิสาหกิจ เกษตรกร และประชาชนผูสนใจท่ัวไป  เพ่ือไดหลักสูตรท่ีมีความสอดคลองกับ

ความตองการท่ีแทจริง ซ่ึงลักษณะของการหาความตองการในการฝกอบรม สํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน 

ดําเนินการอยู 3 วิธีการ คือ 1) การใชแบบสอบถามและหา ความตองการจากแบบประเมินผลโครงการ เชน 

การฝกอบรม การผลิตสื่อ 2) การจัดฝกอบรมตามการรองขอของหนวยงานหรือกลุมเปาหมาย  เชน โครงการ

บริการวิชาการดานภูมิทัศน และ 3) การจัดฝกอบรมตามปญหาและความตองการของประเทศหรือนโยบาย

ของรัฐบาล เชน โครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ซ่ึงจากการดําเนินการท้ัง 3 วิธี ทําให มี
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ผูรับบริการใหความไววางใจแก สํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน ในการบริการทางวิชาการแก ชุมชน สังคม เชน  

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร เกษตรกร และ

ประชาชนผูสนใจท่ัวไป สิ่งท่ีสามารถวัดความพึงพอใจไดอยางหนึ่งคือการท่ีผูรับบริการใหความไววางใจดาน

การบริการวิชาการอยางตอเนื่องจากการตอสัญญาจางของโครงการตาง ๆ รวมท้ัง ใชแบบสอบถามและหา

ความตองการฝกอบรมจากแบบประเมินผลโครงการ สามารถนํามาเปนขอสรุปหาความตองการ เบื้องตน เพ่ือ

ประกอบการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร  ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามภารกิจหลัก

ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.2-1-1 – 2.2-1-8 

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ  

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสนเปดโอกาสใหผูรับบริการเขามามีสวนรวมและมีการลงนาม

ความรวมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาชุมชนและสถาบันเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพและ

คุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสังคม (ตามตัวบงชี้เลือก 1)  รวมท้ังเชิญผูท่ีมีความรูและ

ประสบการณในการประกอบอาชีพ เพ่ือมาถายทอดความรูใหแกเกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และประชาชน

ผูสนใจท่ัวไป เพ่ือใหผูรับบริการดังกลาวสามารถนําความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ และสรางความ

เขมแข็ง พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน มีลักษณะการถายทอดความรูในรูปแบบของการจัดฝกอบรม การจัด

มหกรรมเรียนรูทํากินสรางอาชีพ การให คําปรึกษาแนะนํา ผานทางโทรศัพท เชน แนะนําเทคนิคตางๆ และ

แกไขปญหาในการปฏิบัติกิจกรรมใหกับผูเขารับการฝกอบรมและผูท่ีสนใจ  การใหขอเสนอแนะในการจัดตั้ง

ชมรม สมาคม สหกรณ และกลุมตางๆ การ ใหขอมูลวิชาการและตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาทาง

วิชาการ แนะนําชองทางการประชาสัมพันธ  เปนตน และการติดตามไปเยี่ยมในไรนาของเกษตรกร เชน ความ

รวมมือระหวางสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน กับสหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด ตั้งแตป 2553 เปนตนมา 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดจัดวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธและการสรางมูลคาเพ่ิมธุรกิจ

สหกรณแกคณะกรรมการ เจาหนาท่ีของสหกรณ รวมท้ังการสงเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรซ่ึงเปนสมาชิก

สหกรณ โดยการจัดวิทยากรอบรมในพ้ืนท่ีและการจัดสัมมนาวิชาการตาง ๆ  สงผลใหเกษตรกรสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ หลังจากนั้น สหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด ไดใหความ

รวมมือจัดวิทยากร และการเปนแหลงศึกษาดูงานใหกับฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ทําใหท้ังสอง

หนวยงานมีการติดตอและใหความรวมมือกันมาถึงปจจุบัน และการเชิญนายสวัสดิ์ หรั่งเจริญ ผูทรงคุณวุฒิให

คําปรึกษาการออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศนในโครงการ บริการวิชาการดาน ภูมิทัศน  สรางความเขมแข็งใน

การใหบริการวิชาการดานภูมิทัศนโดยสรางเครือขายจากชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชนท่ีจะ ใหบริการดานภูมิ

ทัศนในลักษณะของการสรางเครือขายดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.2-2-1  -  2.2-2-5 

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

สํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน มีการประเมินความพึงพอใจประโยชนหรือผลกระทบของ

การใหบริการวิชาการตอสังคม เก่ียวกับการนําความรูไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ โดยการประเมิน

ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของผูรับบริการตอการดําเนินงานโครงการ /กิจกรรม ตามขอกําหนดและ
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เง่ือนไขของแตละโครงการ / รวมท้ังยังมีการติดตามผลการนําความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนในการประกอบ

อาชีพของผูรับบริการหลังจากผานการฝกอบรมไปแลว การผลิตและใหบริการสื่อท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของผูรับบริการ และการประเมินประโยชนจาก ขาวสาร เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ ในการใหความรู เพ่ิม

ทักษะในดานตางๆ ท่ีตรงตามความตองการของผูรับบริการ เครื่องมือและวิธีการท่ีใช ไดแก การติดตาม

ประเมินผลในพ้ืนท่ี การสอบถาม ทางโทรศัพท การสัมภาษณผูรับบริการท่ีสนใจเขารวมการอบรมวิชาชีพ 

“มหกรรมวิชาชีพ ราคาถูก” เม่ือวันท่ี 15-17 มีนาคม 2556 ในขาวสาร เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ ปท่ี 4 ฉบบั

ท่ี 19 เดือนมีนาค ม เปนตน สงผลใหผูรับบริการสามารถพัฒนาตนเอง มีการรวมกลุมอาชีพในรูปของกลุม 

ชมรม สมาคม สหกรณ ไดแก ชมรม ผูเพาะเห็ดเศรษฐกิจ กลุมผูปลูกและแปรรูปฟกขาว สหกรณฟารมกวาง

แหงประเทศไทย สมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย เปนตน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  2.2-1-4, 

2.2-3-1 – 2.2-3-5 

4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทาง

วิชาการ  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ซ่ึงจากการใหขอเสนอแนะ

ของผูรับบริการ สามารถนํามาพัฒนาปรับปรุงใหเหมาะสมและสอดคลองกับความตอง การของผูรับบริการเห็น

ไดจากการนําผลการประเมินการใหบริการดานการผลิตสื่อ มาพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อเอกสารเผยแพร และ

พัฒนารูปแบบการรับขอมูลขาวสาร รูปแบบของคอลัมตางๆ ตลอดจนเพ่ิมสารบัญของขาวสาร เรียนรู ทํากิน 

สรางอาชีพ เพ่ืองายตอการคนหาขาว มีการเผยแพรขาวสารผานทางอินเตอรเน็ตเพ่ือความสะดวกในการรับ

ขอมูลขาวสาร และ มีการปรับรูปแบบของขาวสารใหนา สนใจมากข้ึน  การนําผลการประเมินจากการ จัดงาน

สาธิตฝกอบรมวิชาชีพในงานเรียนรูทํากิน สรางอาชีพ งานสถาปนา ครบรอบ 30  ป ศูนยสงเสริมและฝกอบรม

การเกษตรแหงชาติ งานสาธิตวิชาชีพในงานเกษตรกําแพงแสน และงานมหกรรมเรียนรูทํากิน สรางอาชีพ 44 

อาชีพ โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงาน ระดับ 8 และระดบั 9 

เปนตน มาพัฒนาและปรับปรุง เพ่ือตอบสนองความตองการแกผูรับบริการ สําหรับดานการฝกอบรม  สํานัก

สงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน ไดใหความสําคัญและเปดโอกาสใหผูรับบริการมีสวนรวมในการปรับปรุง

หลักสูตร เชน การเพ่ิมหัวขอวิชาการวิเคราะหและคิดเชิงระบบตามความตองการของผูรับบริการเพ่ือใหมี

ความเหมาะสมสอดคลองกับผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามาถดานการบริหาร

พนักงานระดับ 8 และระดบั 9  และประชุมวางแผนเพ่ือแกไขปญหาดานกระบวนการใหบริการดานอาหาร  

กํากับติดตามกระบวนการใหบริการ คุณภาพ รสชาติอาหารใหมีความพอเพียงเหมาะสมตามความตองการของ

ผูรับบริการ ซ่ึงเปนกลไกในการควบคุมแผนปฏิบัติงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัว

บงชี้ 2.2-4-1 – 2.2-4-5 
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5. มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายใน

หนวยงานและเผยแพรสูสาธารณชน  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีกระบวนการในการถายทอดความรู สูบุคลากร โดยจัดให

มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู (KM) การสอนงาน การใหคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาสูผูใตบังคับบัญชาอยาง

สมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาองคความรู ใหเกิดทักษะและความชํานาญ ในการเผยแพร องคความรู สูสาธารณะใน

รูปแบบตางๆ  เชน การฝกอบรม การเผยแพรรูปแบบและวิธีการการใหบริการทางวิชาการผาน  Homepage 

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/index.html เพ่ืองายตอการรับขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนของ

ผูรับบริการ การแจกเอกสารเผยแพร ใบปลิว เอกสารประชาสัมพันธและขาวสารตางๆ  ผานสื่อมวลชน ดัง

ปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.2-5-1 – 2.2-5-7 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินคณะกรรมการ   เทากับผลการประเมินตนเอง    

ตัวบงชี้ที ่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 2.2-1-1 แผนบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 2.2-1-2 รายงานสํารวจความตองการผูรับบริการ ขาวสาร เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ 

 2.2-1-3 1) แบบประเมินผลโครงการฝกอบรม 

2) แบบสอบถามการรับ ขาวสาร เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ 

3) แบบสอบถามผูท่ีเขาสมัครเขารับการศึกษาตามโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตร

เกษตรกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป 2556 

 2.2-1-4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ สําเนาวีดิทัศนทางการเกษตร 

 2.2-1-5 แผนพับแสนปาลมแลนสเคป 

ประชาสัมพันธรับบริการ ปรับปรุง ดูแลภูมิทัศน 

 2.2-1-6 บันทึกเสนอราคาและจัดทําขอตกลงจากผูใชบริการภูมิทัศน 

 2.2-1-7 สัญญาจางโครงการพัฒนาขีดความสามารถดานบริหารพนักงานระดับ 8 และ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

ระดับ 9 

 2.2-1-8 ภาพถายกิจกรรมลงพ้ืนท่ีเพ่ือหาความตองการของชุมชนหวยมาลอย ประจําป 

2555 

2 2.2-2-1 หนังสือเชิญ 

(1) นางบงกชมาศ โสภาเปนท่ีปรึกษาวิชาการ 

(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยสิทธ ทองจู เปนวิทยากร 

(3) นายสวัสดิ์ หรั่งเจริญ เปนท่ีปรึกษาโครงการบริการภูมิทัศน 

(4) ผูชวยศาสตราจารยบุญมา ปานประดิษฐ และอาจารยทรงพล  

เจตนาวณิชย  เปนวิทยากรโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

 2.2-2-2 ขอกําหนดสัญญาจางโครงการบริการวิชาการดานภูมิทัศน 

บันทึกขอตกลง (TOR) ของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน 

 2.2-2-3 หนังสือเลขท่ี ศธ. 0513.21101/2870 เรื่องขอเสนอราคาโครงการพัฒนาขีด
ความสามารถดานบริหารพนักงานระดับ 8 

 2.2-2-4 หนังสือเลขท่ี ศธ.0513.21101/2871 เรื่องขอเสนอราคาโครงการพัฒนาขีด

ความสามารถดานบริหารพนักงานระดับ 9 

 2.2-2-5 หนังสือขออนุมัติขาราชการเปนคณะทํางาน 

3 2.2-3-1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรม 

 2.2-3-2 ขาวสาร เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 19 เดือนมีนาคน 

 2.2-3-3 ถอดบทเรียนแนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกรใน
ชุมชนบานหวยมาลอย ประจําป 2555 

 2.2-3-4 รายงานผลการศึกษานักเรียนโรงเรียนบุตรเกษตรกร บานหวยมาลอย  
(ป 2555) 

 2.2-3-5 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก 

4 2.2-4-1 เอกสารเผยแพร เรื่อง วัสดุและอุปกรณสําหรับการเพาะเห็ด 

 2.2-4-2 รูปแบบการประชาสัมพันธ  
- Homepage http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen 
- Content ของขาวสาร เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 18 เดือน 
กุมภาพันธ 2556 

 2.2-4-3 ตารางปฏิทินการสอน จากการสรุปประเมินประโยชน 

 2.2-4-4 รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้งท่ี  1/2556 ระเบียบ
วาระท่ี 5 เรื่องรายงานความกาวหนาของโครงการ โครงการท่ี 3.6 ความ
รวมมือภาครัฐและเอกชน 

 2.2-4-5 รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้งท่ี  2/2556 ระเบียบ
วาระท่ี 5 เรื่องรายงานความกาวหนาของโครงการ โครงการท่ี 3.6 ความ

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen�
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

รวมมือภาครัฐและเอกชน 

5 2.2-5-1 ขาวสาร เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพปท่ี 4 ฉบับท่ี 20 เดือน เมษายน 2556 

 
2.2-5-2 

ใบปลิวและเอกสารประชาสัมพันธกิจกรรมตางๆ ขาวประชาสัมพันธผาน
สื่อมวลชน(หนังสือพิมพ รายการโทรทัศน ฯลฯ) 

 2.2-5-3 แผนปฏิบัติงาน (Action plan) โครงการฝกอบรม 

 
2.2-5-4 

 
 

Homepage http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen 
1) องคความรูสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
2) Face book สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
3) Face book ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

 2.2-5-5 หลักฐานการดูงานแปลงเรียนรู และการเผยแพรสูชุมชน โครงการพัฒนา
โรงเรียนบุตรเกษตรกร 

 2.2-5-6 ปายชื่อพันธุปาลมสวนแสนปาลม สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

 2.2-5-7 เอกสารประกอบการเยี่ยมชมสวนแสนปาลม 

 

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen�
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ตัวบงช้ีท่ี 2.3  ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

  2.  บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80 

  3.  ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

  4.  ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง  โดยคงอัตลกัษณ ของคนในชมุชน

และเอกลักษณของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 

  5.  มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 255 5 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีผลการดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร 

 การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมการบริการวิชาการ/วิชาการแกสังคมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ไดมีการนําระบบวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใชในการดําเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรม ดังนี้ 

 1.1 มีการวางแผนการดําเนินงาน (Plan) สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการวางแผน

แผนปฏิบัติงานประจําปเก่ียวกับสรางการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก 

เปนประจําทุกป  ประกอบดวยโครงการสงเสริมและเผยแพร โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร  

โดยเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรป พ.ศ. 2555-2559 เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานประจําปของ  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน การไดมาซ่ึงแผน/โครงการ/กิจกรรมดังกลาว ตอบสนองความตองการของสังคม 

กลุมและสถาบันเกษตรกร ภายใตการมีสวนรวมของผูรับบริการ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับคนในชุมชน

สามารถพ่ึงพาตนเอง ในการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการแกสังคม ชุมชนและองคกร ฝายสงเสริม

เผยแพรและฝกอบรม มีการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
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ใหกับชมุชนและองคกร ตามภารกิจหลักดานการบริการวิชาการแกสังคมของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด 

 1.2 มีการดําเนินงานตามแผน (Do) สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีใหบริการ

วิชาการแกชุมชน ทําหนาท่ีประสานงานและดําเนินการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การฝกอบรม การ

สาธิตฝกอบรมวิชาชีพ การจัดนิทรรศการ การลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียน สงเสริมใหความรูทางการเกษตรแกเกษตรกร 

และการสนับสนุนการรวมกลุมผูประกอบการเพ่ือกอตั้งกลุม ชมรม สหกรณ และสมาคมวิชาชีพตาง ๆ เปนตน  

 1.3 มีการประเมินผลการดําเนินงาน (Check) สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน มีการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานการใหบริการทางวิชาการตอสังคมในทุกโครงการ และนําผลการประเมินไปพัฒนา 

ปรับปรุงโครงการใหเหมาะสมไมวาจะเปนเนื้อหา วิทยากร รูปแบบการใหบริการ  และการบริหารจัดการ

โครงการ เปนตน และมีการรายงานผลการดําเนินงานแจงในท่ีประชุมคณะทํางาน ประชุมฝาย ประชุม

คณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน  และคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน 

ทราบเปนระยะ ๆ นอกจากนั้นสํานักสงเสริม ฯ  กําแพงแสน ยังมีการรายงานผลในระบบการจัดทําแผนและ

ติดตามผลการดําเนินงานรายไตรมาสของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัย

ตามระเวลาท่ีกําหนด  

 1.4 มีการนําผลการดําเนินงานมาเปนแนวทางปรับปรุง (Action) โดยการนําผลการประเมิน การให

ขอเสนอแนะตาง ๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียไปพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการใหบริการ เพ่ือสรางระบบและกลไก

หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของชุมชม สังคมมากยิ่งข้ึน และนําผลท่ี

ไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมและบรรจุไวในแผนปฏิบัติงานในปตอไป  

สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสนไดนํากลยุทธท่ี 1.1.1 ดานการสรางงานบริการวิชาการท่ีตอบสนอง

ความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติเขามารวมในการวางแผนในการดําเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพรและถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการในการเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน สังคม อันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน สําหรับโครงการ/กิจกรรมที่

เสริมสรางความเขมแข็งตอชุมชนหรือองคกรภายนอกท่ีฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมจัดข้ึน ประกอบดวย 

โครงการสงเสริมและเผยแพร โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพทางการเกษตร ภายใตการดําเนินงานของ

บุคลากรภายใน คณาจารย และนักวิชาการจากคณะ สํานักและสถาบันของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ รวมท้ังโครงการท่ีมาจากการดําเนินงานรวมกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและ

เอกชน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-1-1 - 2.3-1-3 

ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนาไดมีการวางแผนในการดําเนินงานและปฏิบัติงานตามแผนท่ีวางไว

พรอมท้ังมีการประเมินผลการดําเนินงานดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-1-4 - 2.3-1-5 
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2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนไดกําหนดจัดทําโครงการเก่ียวกับการเรียนรูและเสริมความ

เขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก โดยนําแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติงานประจําปเปนแนวทางการ

ดําเนินงานใหบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม โดยจัดทําโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบของการจัดฝกอบรม การ

สงเสริมเผยแพร การศึกษาคนควาวิจัยทางการสงเสริม และการใหบริการอ่ืน ๆ กิจกรรมการดําเนินงานเพ่ือ

การเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและองคกรภายนอก มี 5 กิจกรรมหลกั คือ 1) การฝกอบรม 

ประชมุ สมัมนา 2) การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการการใหบริการวิชาการแกสังคม 3) การสาธิต

ฝกอบรมวิชาชีพ 4) การจัดนิทรรศการ  และ 5) การสงเสริมและพัฒนากลุม สถาบันเกษตรกร จากการ

ประเมินผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว ไมต่ํากวารอยละ 80 ในปการศึกษา 

2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556) ดังนี้ 

 2.1) การจดัอบรมประชุมสัมมนา ตั้งไว 10 หลักสูตร ทําได 10 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 100  

 2.2) การสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการการใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชนหรือ

องคกรภายนอก ตั้งไว 7 กลุมเครือขาย ทําได 7 กลุมเครือขาย คิดเปนรอยละ 100  

 2.3) การสาธิตฝกอบรมระยะส้ัน ตั้งไว 84 วิชา ทําได 84 วิชา คิดเปนรอยละ 100 

 2.4) การจัดนิทรรศการ ตั้งไว 1 ครั้ง ทําได 1 ครั้ง คิดเปนรอยละ 100 

 2.5) การสงเสริมและพัฒนากลุม สถาบันเกษตรกร ตั้งไว 1 กลุม/ชมรม/สหกรณ ทําได 1 ชมรม 

คิดเปนรอยละ 100 

 2.6) โครงการที่ปรึกษาทางวิชาการ ตั้งไว 1 โครงการ ทําได 1 โครงการ คิดเปนรอยละ 100 

 ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนดไว คิดเปนรอยละ 100 ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-2-1 - 2.3-2-3  

ฝายการศึกษาฯ มีการดําเนินงานโครงการตามแผนการปฏิบัติงานประจําปไมต่ํากวารอยละ 80  ดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  2.3-2-1 โครงการท้ังหมดของฝาย ตั้งไวท้ังหมด 26 โครงการ ทําได 25 

โครงการ คิดเปนรอยละ 96.16 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-2-2 

3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง จากการท่ี

การจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพการแกสังคม ภายใต โครงการ/กิจกรรมการเรียนรูและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก ตาม กลยุทธท่ี 1.1.1 ดานการสรางงานบริการวิชาการ

ท่ีตอบสนองความตองการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ  เพ่ือพัฒนาวิชาการ เผยแพรและ

ถายทอดองคความรู ผลงานวิชาการในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม อันจะนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดีและยั่งยืน คณะผูบริหารของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน หัวหนาโครงการ 

คณะทํางานผูรับผิดชอบโครงการ ไดมีการติดตามและประเมินผล การใหคําปรึกษา แนะนํา และใหความ

ชวยเหลือแกผูรับบริการอยางตอเนื่องตั้งแตมีการดําเนินงาน 2 ปข้ึนไป เพ่ือใหผูรับบริการสามารถประกอบ

อาชีพ และพ่ึงพาตนเองได ตัวอยางดังนี้ 

 3.1 ผูผานการฝกอบรมจากโรงเรียนบุตรเกษตรกรหรือศิษยเกาโครงการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ สามารถ

พัฒนาความรู ทักษะ และประสบการณของตนเอง จนกลายเปนผูนําอาชีพ เปนวิทยากรถายทอดความรูแกคน
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ในชุมชนหรือองคกร ซ่ึงบุคคลดังกลาวเหลานี้ยังไดกลับมาเปนวิทยากรใหกับฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม 

ผานโครงการฝกอบรมตางๆ การสาธิตฝกอบรมวิชาชีพ และรวมจัดนิทรรศการใหความรูแกผูท่ีสนใจกับฝาย

สงเสริมเผยแพรและฝกอบรมเปนประจําทุกป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-3-1  

 3.2 ชุมชนหรือองคกรก็เชนเดียวกับผูผานการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ จากสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ไดมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา และรวมสงเสริมใหความรู กระตุนชุมชนใหมีสวนรวมและ

เรียนรูรวมกันจนทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีผูเขารับการฝกอบรมบางสวนรวมตัวกับ

ของคนในชุมชนหรือองคกรท่ีมีความสนใจในการพัฒนาดานการผลิต การแปรรูป และการตลาด มีการรวมตัว

กันจัดตั้งเปนกลุมอาชีพตาง ๆ ข้ึน ไดแก สมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย สมาคมปาลมประดับเพ่ือการคา และ

ชมรมผูเพาะเห็ดเศรษฐกิจแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนตน  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  

2.3-3-2 

 3.3 กลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีตําบลแสนตอ ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมมีการประสานงานกับ

นายกองคการบริหารสวนตําบลแสนตอ ขอนํากลุมเกษตรกรในตําบลแสนตอท่ีมีความสนใจดานการเพาะเห็ด

มาเขารับการฝกอบรม ประกอบกับกลุมเกษตรกรในตําบลแสนตอประกอบอาชีพเพาะเห็ด จึงทําใหกลุม

เกษตรกรเกิดความสนใจความรูใหมๆจึงเขามารับฝกอบรม ในการฝกอบรมครั้งนี้ทําใหกลุมผูท่ีประกอบอาชีพ

การเพาะเห็ดอยูแลวท่ีประสบปญหาไดรับแนวทางในการแกไขปญหาจากวิทยากร เชน เรื่องโรคแมลงและการ

จัดการฟารม ทําใหสามารถนําความรูท่ีไดรับจากการเขารับการฝกอบรมครั้งนี้กลับไปแกไขปญหาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้กลุมยังมีการเรียนรูและแลกเปลี่ยนความรูรวมกันระหวางกลุมท่ีมีประสบการณในการ

เพาะเห็ด สามารถถายทอดความรูและประสบการณใหกับผูท่ีเริ่มตนเพาะเห็ดใหเปนนักเพาะเห็ดมืออาชีพได 

และรวมกันวิพากษปญหาในการประกอบอาชีพเพาะเห็ดกับคณะวิทยากร จนทําใหกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี

ตําบลแสนตอไดมีการดําเนินกิจกรรมตอเนื่องพรอมท้ังยังมีการขยายกิจกรรมเพ่ิมข้ึนในชุมชน ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-3-3 

 3.4 สหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสนไดทํางานรวมกับสหกรณ

การเกษตรศรีประจันตตั้งแตป 2553 โดยทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางวิชาการเก่ียวกับจัดทําแผนกลยุทธ การ

สรางมูลคาเพ่ิมธุรกิจสหกรณภาคการเกษตรผานกลไกการบัญชีบนพ้ืนฐานภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน โดยการ

ทดลองเครื่องมือเตือนภัยทางการเงินชวยในการวางแผนกลยุทธในการดําเนินการธุรกิจเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

ธุรกิจสหกรณ หลังจากนั้นสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีโอกาสในการนําองคความรูไปถายทอด

ใหกับผูบริหาร คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณอยางตอเนื่อง ในรูปแบบการจัดฝกอบรม การสงเสริมและ

ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมเยียนเกษตรกร การนําเกษตรกรท่ีเปนสมาชิกสหกรณเขารวมงานสัมมนาวิชาการ การจัดงาน

สาธิตตางๆท่ีสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสนจัดข้ึน ทําใหเกษตรกรดังกลาวสามารถเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณมากยิ่งข้ึน เปนตน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-3-4 

 3.5 วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงคลองบางน้ําจืดมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยขอ

คําแนะนําจากสํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน ในเรื่องเทคนิคและข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรม ขอ

คําแนะนําจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องการขอมาตรฐานสินคาผลิตภัณฑ และขอคําแนะนําจากการศึกษา

นอกโรงเรียนจังหวัดสมุทรปราการ ในเรื่องบรรจุภัณฑ รูปแบบผลิตภัณฑ เปนตน จึงทําใหผูจัดทําโครงการ
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ฝกอบรมหลักสูตร น้ําพริกกระปุก ไดมีการติดตามผูเขารับการฝกอบรมข้ึน โดยใชการพบปะพูดคุย และการ

แลกเปลี่ยนประสบการณในการดําเนินกิจกรรมของผูเขารับการฝกอบรมตั้งแตเริ่มดําเนินงาน และหลังการ

ดําเนินงาน รวมถึงการใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมในการดําเนินงาน ทําใหผูเขารับการฝกอบรมมีการขยายกิจกรรม

เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ จากการจําหนายน้ําพริกในตลาดชุมชน เปนการจําหนายน้ําพริกในงานและเทศกาลตางๆ 

ประจําจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง เชน งานเกษตรจังหวัดสระบุรี งานประเพณีรับบัว งานองคการบริหาร

สวนตําบลเคลื่อนท่ี งานเคลื่อนท่ีจังหวัด งานในเครือของสหพัฒนและงานคลีนิคเคลื่อนท่ีจังหวัด ฯลฯ ดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-3-5 

 ฝายการศึกษาฯ มีโครงการท่ี 3.6 การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนยเครือขาย

ปราชญชาวบาน ป 2555 ไดรับเปนท่ีปรึกษาโครงการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย

เครือขายปราชญชาวบานตอเนื่องกันเปนเวลา 6 ป (ตั้งแตป 2550-2555) โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้  

 1) ศึกษาระดับความรู ความเขาใจ และความสามารถท่ีจะนําความรูไปประยุกตใชไดตามแนวคิด

และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 2) ศึกษาผลการนําความรูตามแนวคิดและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช รวมท้ังปญหา 

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และขอเสนอแนะของเกษตรกรท่ัวไปท่ีผานการฝกอบรม  

 3) ศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานท่ีนําไปสูความเขมแข็งของกลุมท่ีเขารวม

โครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม 

 4) ศึกษาขอมูลศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน

ท่ัวไป เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดกระบวนการฝกอบรม ของสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจําป

งบประมาณ 2555 

 5) จัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานโครงการพัฒนาศูนย

เครือขายปราชญชาวบาน สูแนวทางการพัฒนาเพ่ือขยายผลการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และเปนรูปธรรมในการดําเนินโครงการฯ ใหมีความยั่งยืนตอไป  

 แสดงใหเห็นวาศูนยเครือขายปราชญชาวบานท่ีสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนไดใหบริการ

วิชาการนั้นยังมีการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-1-5 

4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและ

เอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเนื่องหรือย่ังยืน 

ในการจัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ/วิชาชีพแกผูรับบริการ เม่ือผูรับบริการวิชาการนําความรู

ท่ีไดจากการฝกอบรมหรือถายทอดความรูกลับไปประกอบอาชีพในภูมิลําเนาของตนเอง สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน ไดมีการติดตามประเมินผลท่ีเกิดข้ึนกับตัวเกษตรกรเอง ชุมชนหรือองคกรอีกดวย โดย

การออกไปเยี่ยมเยียนเกษตรกรในพ้ืนท่ี การใหความรูตอยอดเพ่ือการพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา 

การใหคําแนะนําในการบริหารจัดการกลุม ดังตัวอยางตอไปนี้  

การทําโรงเห็ดและการนําความรูจากการฝกอบรมในพ้ืนท่ีตามคําขอของชุมชน และการจัดฝกอบรม

ผูนําเกษตรกรใหมีความรูเพ่ิมมากข้ึน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2. 3-3-1 เชน เกษตรกรใน
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องคการบริหารสวนตําบลแสนตอ ไดนําองคความรูจากการเขารับการฝกอบรมเรื่องการเพาะเห็ด ไปประกอบ

อาชีพการเพาะเห็ดโดยผสมผสานองคความรูแบบใหมกับองคความรูการเพาะเห็ดแบบดั้งเดิม เพ่ือกอใหเกิด

ผลผลิตและรายไดในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมไดไปติดตามผลการดําเนิน

ของเกษตรกร และใหคําแนะนํา ปรึกษา พรอมท้ังประสานงานดานการตลาดใหกับเกษตรกรและรานคา จึงทํา

ใหกลุมมีความเขมแข็งเพ่ิมมากข้ึน 

ในป พ.ศ. 2555 ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ไดมีการจัดทําโครงการฝกอบรมดานการเพาะ

เห็ดข้ึนอีกหลายหลักสูตร เชน หลักสูตรนักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ ผูผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ และ

การเพาะเห็ดฟางในตะกรา เปนตน จึงไดเชิญผูท่ีมีความรูจากประสบการณจริงจากเกษตรกรในองคการบริหาร

สวนตําบลแสนตอ และศิษยเกาท่ีผานการฝกอบรมดานการเพาะเห็ดมาเปนวิทยากรถายทอดความรูและ

เทคนิคใหกับผูเขารับการฝกอบรมพรอมท้ังไดนําผูเขารับการฝกอบรมเขาศึกษาดูงานในฟารมเห็ดของ

เกษตรกรในองคการบริหารสวนตําบลแสนตอ และเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จจากการเพาะเห็ด แสดงให

เห็นถึงความเขมแข็งในชุมชนทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลแสนตอมีความยั่งยืน ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-3-2, 2.3-3-3  

จากความสําเร็จในการจัดฝกอบรมดานการเพาะเห็ด ทําใหสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสนเล็งเห็นถึง

ความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกร จึงไดจัดโครงการสงเสริมความรูดานอ่ืน ๆ ใหกับเกษตรกรข้ึนอีกมากมาย เชน 

หลักสูตรการแปรรูปเห็ด หลักสูตรเทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุขาว หลักสูตรการเพ่ิมผลผลิตขาว เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณและความรูใหมๆใหเกษตรกรอยางตอเนื่อง จึงทําใหกลุมเกษตรกรตําบลแสนตอท่ีเขารับการ

ฝกอบรมเกิดความเขมแข็ง สามารถถายทอดความรูใหผูท่ีเขาไปศึกษาดูงานท่ีตําบลแสนตอไดอยางมืออาชีพ 

นอกจากนี้ในการจัดงานสาธิตฝกอบรมวิชาชีพในงานเกษตรกําแพงแสน งานสถาปนาศูนยสงเสริมและ

ฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ ครบรอบ 30 ป และงานสาธิตวิชาชีพ 44 อาชีพ ผูบริหารจากองคการบริหาร

สวนตําบลแสนตอไดนําเกษตรกรเขารวมศึกษาดูงาน และหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเนื่อง  ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-3-3 

 จากการจัดฝกอบรมหลักสูตร น้ําพริกกระปุก ท่ีผานมาทําใหผูท่ีผานการฝกอบรมสามารถผลิต

น้ําพริกกระปุกจําหนายภายในชุมชนได โดยในระยะแรกวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงคลองบางน้ําจืดไดมีการ

ทําน้ําพริกแจกจายใหกับคนในชุมชน เพ่ือทําการทดสอบรสชาติ และหารสชาติท่ีตลาดตองการ ตอมาเม่ือได

รสชาติท่ีชุมชนตองการ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงคลองบางน้ําจืดจึงไดทําการผลิตน้ําพริกออกจําหนาย

ใหกับคนในชุมชน และคนในชุมชนซ่ึงเปนผูบริโภคเปนผูประชาสัมพันธผลิตภัณฑน้ําพริกใหกับกลุม ภายหลัง

จากการจําหนายน้ําพริกใหกับคนในชุมชนระยะหนึ่งทางวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงคลองบางน้ําจืดไดทํา

การประสานงานกับหนวยงานตางๆ ภายในจังหวัด เพ่ือนําน้ําพริกออกจําหนายในงานและเทศกาลตางๆ ท่ีทาง

จังหวัดสมุทรปราการจัดข้ึน เม่ือวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงคลองบางน้ําจืดไดออกจําหนายน้ําพริกบอยครั้ง

ข้ึน จึงมีการขอมาตรฐานอุตสาหกรรมสินคาชุมชน (มผช.) เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคน้ําพริกวาสินคา

ของกลุมไดมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ทางวิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงคลองบางน้ําจืดไดรับ

เชิญใหไปจําหนายน้ําพริกในจังหวัดใกลเคียง และมีการวาจางใหทําน้ําพริกจําหนายในงานบุญตางๆ ดังปรากฎ

ในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-3-5, 2.3-4-1 – 2.3-4-3 
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 ฝายการศึกษาฯ  จากการท่ีโครงการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนยเครือขาย

ปราชญชาวบานนั้นยังคงอัตลักษณการเปนปราชญชาวบานอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยหลักการดําเนินงาน

ของศูนยปราชญชาวบานนั้น ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตปฏิบัติใชในการประกอบอาชีพ 

และการดําเนินชีวิตประจําวัน ซ่ึงนําไปสูการพัฒนาตนเองและชุมชนอยางตอเนื่องท้ังทางดานการพัฒนา

ความรู การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-1-5 

 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง  

โครงการ/กิจกรรมท่ีสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดนําไปถายทอดและเผยแพรความรูสู

ชุมชนสวนใหญจะเปนกิจกรรมทางดานเกษตร ท่ีไดผานการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูและเทคโนโลยี

ใหมีความเหมาะสมกับชุมชนหรือองคกรแตละแหง โดยนําทุนทางสังคม เศรษฐกิจ ขอมูลกายภาพ แหลง

เรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ิน และทรัพยากรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีเปนตัวกําหนด เพ่ือใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรใน

ชมุชน ใน 4 ดาน คือ 1. การเพ่ิมผลผลิตตอหนวย 2. การลดตนทุนการผลิต 3. การสรางรายไดใหเกษตรกร 

และ 4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและครอบครัว เพ่ือใชเปนตนแบบในการสรางความเขมแข็ง

และยั่งยืนใหกับชุมชน และขยายผลไปชุมชนหรือองคกรอ่ืน ๆ ตอไป ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะเปนประโยชนและ

สรางคุณคาตอสังคม ชุมชน และองคกรใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึนท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม ระดับชุมชน

หรือองคกร คือ การสงเสริมและเพ่ิมศักยภาพผูรับบริการของชุมชนหรือองคกรภายใตการดําเนินการของ

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-3-1, 2.3-4-1 -2.3-4-3 ดังนี ้

 5.1) เกิดเกษตรกรคนเกงหรือผูนําเกษตรกร ท่ีมีความสามารถในการวางแผนการประกอบอาชีพ

ถูกตองตามหลักวิชาการ การบริหารจัดการธุรกิจของตนเองและครอบครัวได การใชทรัพยากรและเทคโนโลยี

ทางการเกษตรและสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมใหสอดคลองกับการดํารงชีวิตในชุมชน ตลอดจนนําความรูท่ีไดไป

ปฏิบัติจนเกิดทักษะความชํานาญสาขาตาง ๆ มีการเชื่อมโยงและพ่ึงพากันในชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็ง

ใหกับตนเองและชุมชน รวมท้ังสามารถกาวไปสูการเปนผูนําสาขาอาชีพ หรือวิทยากรถายทอดใหกับคนท่ัวไป

ในชุมชนหรือองคกรได  

 5.2) เกิดกลุม ชมรม และสมาคมดานการเกษตร โดยการรวบรวมตัวของผูรับบริการวิชาการทาง

การเกษตรจากสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน โดยการนําความรูท่ีไดจากการรวมอบรมวิชาชีพการเกษตร และ

การสาธิตมาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เปนตน จนเกิดกลุมท่ีมีความเขมแข็งสามารถดําเนินงานกลุมไดเขมแข็ง

และยั่งยืน ไดแก สมาคมโคเนื้อแหงประเทศไทย  

5.3) เกิดเครือขาย การพัฒนาความรวมมือทางดานวิชาการเกษตร ระหวางสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน กับเกษตรกร กลุม ชุมชนหรือองคกร หรือระหวางเกษตรกร กลุม ชุมชนหรือองคกร

ดวยกัน เพ่ือเพ่ิมโอกาส ขยาย การเรียนรู และเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

5.4) ผลการฝกอบรม ทําใหผูรับบริการสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เชน ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจจากองคการบริหารสวนตําบลแสนตอสามารถใชท่ีดิน

ไดอยางเหมาะสม โดยการผสมผสานความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรมกับการประกอบอาชีพดั้งเดิม ทําให
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เกษตรกรมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองไดและเปนท่ียอมรับของผูท่ีเขามาศึกษาดูงาน  นอกจาก

ผูรับบริการจากองคการบริหารสวนตําบลแสนตอแลวยังมีผูบริหาร คณะกรรมการ และสมาชิกสหกรณ

การเกษตรศรีประจันต จํากัด สามารถประกอบธุรกิจไดอยางรัดกุม เกษตรกรมีความตระหนักในการพัฒนา

ตนเอง การสรางภูมิคุมกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการใชทรัพยากรของสหกรณอยาง

คุมคาเพ่ิมมากข้ึน 

5.5) ผลจากการฝกอบรมหลักสูตร น้ําพริกกระปุก ทําใหผูท่ีผานการฝกอบรมไดนําความรู ทักษะ 

และประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประกอบอาชีพ สรางรายไดใหกับครอบครัวและสรางชื่อเสียง

ใหกับหมูบาน นอกจากนี้วิสาหกิจเกษตรพอเพียงคลองบางน้ําจืดยังมีการขยายผลการผลิตและการจําหนาย

เพ่ิมข้ึนจากการจําหนายน้ําพริก 15 กิโลกรัมตองาน และจําหนายกิโลกรัมละ 200 บาท เปนการจําหนาย

น้ําพริก 50 กิโลกรัมตองาน และจําหนายกิโลกรัมละ 350 บาท โดยดูจากจํานวนงานท่ีนําน้ําพริกออกจําหนาย  

เชน งานเกษตรจังหวัดสระบุรี งานประเพณีรับบัว งานองคการบริหารสวนตําบลเคลื่อนท่ี  งานเคลื่อนท่ี

จังหวัด งานในเครือของสหพัฒน งานคลีนิคเคลื่อนท่ีจังหวัด ฯลฯ สามารถสรางรายไดเพ่ิมข้ึนใหกับวิสาหกิจ

เกษตรพอเพียงคลองบางน้ําจืด นอกจากนี้วิสาหกิจเกษตรพอเพียงคลองบางน้ําจืดยังมีการทําประโยชนใหแก

ชุมชนโดยการนําน้ําพริกไปรวมงานบุญภายในหมูบาน ทําใหชุมชนเกิดความรัก ความสามัคคี และเกิดความ

ปรองดองข้ึน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.3-3-5 

ฝายการศึกษา ฯ โครงการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญ

ชาวบานมีการประเมินผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม ดานเศรษฐกิจ  เกษตรกรผูท่ีไดรับการ

ถายทอดสามารถพ่ึงพาตนเองไดในระดับครัวเรือนและชุมชน โดยการสรางรายได ลดรายจาย ลดหนี้สินและ

ออมสะสมเพ่ือใชจายในยามจําเปน ดานสังคม ผูท่ีไดรับการถายทอดความรูมีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

นําพาสูความเอ้ืออาทร รูรัก สามัคคี และเสียสละ ในวิถีการดําเนินชีวิต ดานสิ่งแวดลอม  ผูท่ีไดรับการ

ถายทอดความรูมีแหลงอาหารปลอดภัย ผูบริโภค ผูผลิตมีสุขภาพดี จากการลด ละ เลิกใชสารเคมี ระบบนิเวศ

และทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลและยั่งยืน จึงเกิดความเขมแข็งในชุมชน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 2.3-1-5 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 
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 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.3 5 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

ไมประเมินขอ 2  เพราะไมพบหลักฐาน 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 2.3-1-1 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมหลักสูตรนักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมือ
อาชีพ รุนท่ี 16-21 

1 2.3-1-2 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการฝกอบรมหลักสูตรผูผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมือ
อาชีพ รุนท่ี 9-13 

1 2.3-1-3 รายงานการประชุมชมรมผูเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  

 
2.3-1-4 

รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (final report) การประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบานปงบประมาณ พ.ศ.
2555 

3,4,5 2.3-1-5 บทสรุปสําหรับผูบริหารการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนย
เครือขายปราชญชาวบานป 2555 

2 2.3-2-1 แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  

 2.3-2-2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 

 2.3-2-3 แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

3,4,5 2.3-3-1  30 ปศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

3, 4 2.3-3-2 ภาพถายกิจกรรมชมรมผูเพาะเห็ดเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3, 4 
2.3-3-3 

ภาพถายกิจกรรมศิษยเกาโครงการเพาะเห็ดขององคการบริหารสวนตําบลแสน
ตอ 

 2.3-3-4 
 

ภาพถายกิจกรรมการสงเสริมและใหความรูแกผูบริหาร คณะกรรมการ และ
สมาชิกของสหกรณการเกษตรศรีประจันต จํากัด  

3,4 2.3-3-5 ภาพถายกิจกรรมการจําหนายน้ําพริกของกลุมเศรษฐกิจพอเพียงคลองบางน้ําจืด 

4 2.3-4-1 หนังสือการจดทะเบียนวิสาหกิจสินคาชุมชน 

4,5 
2.3-4-2 

ผลงานเพ่ือเสนอขอหนวยงานดีเดนของชาติ ประจําพุทธศักราช 2554 สาขา
พัฒนาสังคม 

4,5 
2.3-4-3 

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ผลการคัดเลือกบุคคล หนวยงานและโครงการเดน
ของชาติ ประจําพุทธศักราช 2554 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.4  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบงช้ี  ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 

กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. การมีสวนรวมของบุคลากรใน หนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 

  2.  สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตง

อยางมีความสุนทรีย 

  3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

  4.  การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมให นิสิต และ /หรือ

บุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 

  5.  ระดบัความพึงพอใจของ นิสิต และ/หรือบุคลากร ท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 - 4 ไมต่ํากวา 

3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 255 5 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีผลการดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรใน หนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ไดจัดกิจกรรมท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดีขององคกร เพ่ือสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีอัน

ดีงามของไทย และสรางความรัก ความสามัคคีของบุคลากร โดยบุคลากรจากทุกฝายทุกระดับเขารวมโครงการ 

นอกจากนี้ยังไดรับความรวมมือจากผูเกษียณอายุราชการ ผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการประจําเขารวม

กิจกรรมตาง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-1-1 – 2.4-1-5 

1.1 โครงการเขารวมแหงเทียนพรรษา ประจําป 2555 ณ วัดหนองโพธิ์ วันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

1.2 โครงการทําบุญวันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําป 2555 ในวันท่ี 

16 ธันวาคม 2555 

1.3 โครงการวันพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําป 2555 ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2555  

1.4 วันทําบุญตักบาตรข้ึนปใหมในวันท่ี 4 มกราคม 2556 ณ บริเวณศาลาพระพุทธวิโมกข 
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1.5 โครงการวันอนุรักษวัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2556 ในวันท่ี 18 

เมษายน 2556 

1.6 งานครบรอบ 30 ปศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2555 

จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ 31 รูป พิธีเปดตึกพักพุม ขําเกลี้ยง และอาคารแสนปาลมคอนเวนชั่น ฮอลล 

2. ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะและตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดจัดโครงการ วันพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2555  โดยมีบคุลากรของสํานักสงเสริมฯ จากทุกฝายรวมพลัง ชวยเก็บขยะ กําจัดวัชพืช 

เก็บก่ิงไม และตัดแตงก่ิงปาลม บริเวณรอบตึกพัก พุม ขําเกลี้ยง ถึงบริเวณแนวถนนระหวางพ้ืนท่ี 5 ไรกับ

อาคารบริหาร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-1-5 นอกจากนี้บุคลากร ในแตละฝายไดดําเนินการ

จัดสถานท่ี ภายในอาคารสํานักงาน ใหสะอาด ไมรก ทําใหมีพ้ืนท่ีใชสอยเพ่ือเก็บเอกสารไดอยางเปนระเบียบ  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  2.4-2-1 นอกจากนี้มีกิจกรรมท่ีสรางเสริมความปลอดภัย สะอาดถูก

สขุลกัษณะ  โดยสํารวจเอกสารตาง ๆ ท่ีมีอายุการเก็บรักษาเกินจากระเบียบงานสารบรรณของ  

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ไดมีการกําหนดอายุราชการเอกสารของหอจดหมาย

แหงชาติ และหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือดําเนินการขออนุมัติทําลายเอกสารเปน

ประจําป 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-2-2 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดจัดโครงการ วันพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 26 

ธันวาคม 2555 โดยมีบุคลากรจากทุกฝายรวมกันปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามสอดคลองกับธรรมชาติ 

และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดสวนหยอม ปลูกตนไม 

บํารุงรักษาและสับเปลี่ยนตนไมท่ีโทรมก็นําตนใหมมาเปลี่ยนตามอาคารและหองพัก มีการปรับแตงสถานท่ีหอง

อบรมใหดูสวยงามตลอดเวลา เพ่ือรองรับการประชุมตางๆ ใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอม ซ่ึงมีตนไม

นานาชนิดโดยเฉพาะพันธุปาลมท่ีหลากหลายใหนิสิต นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจและผูใชบริการหองพัก

หองอบรมไดศึกษาดูงานและเรียนรู  ชื่อพันธุปาลม การเพาะปลูก การดูแลรักษาและการใชประโยชนจาก  

ตนปาลม  นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการจัดทําโครงการฐานเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ในดาน

ตางๆ เชน ฐานกลวยไม ฐานไสเดือน ฐานสมุนไพร ฐานปุยจากทางปาลม โดยนําใบและก่ิงปาลมไปหั่นเพ่ือทํา

ปุยหมักไมกลับกอง  เปนตน เพ่ือเปนแหลงรวบรวมองคความรูและเทคโนโลยีทางการเกษตรเผยแพรสู

เกษตรกร ผูท่ีสนใจ นิสิต นักศึกษา ท่ีเขามาศึกษาดูงาน และนําแนวคิดจากฐานเรียนรูเหลานี้ไปประยุกตใชใน

การประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม ดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  2.4-3-1 ทําความสะอาดและ

ปรับแตงหองสมุดฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา ใหสวยงาม และเปนระเบียบเพ่ือความสะดวกและ งายตอการ

สืบคน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-3-2 
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4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมให นิสิตและ/หรอืบุคลากรมีสวน

รวมอยางสมํ่าเสมอ  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ท่ีมีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมอยางพอเพียง เชน 

ลานนิทรรศการ หองอบรม อาคารฝกอบรม และศาลาประดิษฐานพระพุทธวิโมกขเพ่ือใหบุคลากรและ

ผูใชบริการสถานท่ีฝกอบรมสักการะเปนประจํา และเปนสถานท่ีท่ีใชประกอบกิจกรรมตางๆ ตามประเพณี เชน 

ประเพณีสงกรานต ทําบุญตักบาตรข้ึนปใหม ทําบุญวันสถาปนาศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-1-5, 2.4-4-1 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดจัดโครงการสัมมนา

ประจําป เรื่อง “วัฒนธรรมองคกร : คุณคาท่ีสรางได ” ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ข้ึน ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2.4-4-2  

5. ระดบัความพึงพอใจของนิสิตและ/บุคลากรท่ีเกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เตม็ 5 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการ ประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรท่ีมีตอ การ

พัฒนาสุนทรียภาพ สภาพแวดลอม ครอบคลุมถึงสถานท่ีการจัดกิจกรรม ความสะอาด สุขลักษณะและความ

สวยงาม ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจไดคะแนนเฉลี่ย 4.21 อยูในระดับ มากท่ีสุด ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 2.4-5-1 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินคณะกรรมการ  เทากับผลการประเมินตนเอง    

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2.4 N/A 5 ขอ 5 ขอ N/A 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 2.4-1-1 ขออนุมัติโครงการเขารวมแหเทียนพรรษา ประจําป 2555 

 2.4-1-2 ขออนุมัติจัดทําโครงการทําบุญวันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 2.4-1-3 ขออนุมัติจัดทําโครงการวันพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 2.4-1-4 ขออนุมัติจัดทําโครงการอนุรักษวัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต 

1,2, 

4 

2.4-1-5 

 

ภาพถายกิจกรรม 
(1)วันสถาปนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
(2)วันพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 

 

 

(3)วันทําบุญตักบาตรข้ึนปใหมในวันท่ี 4 มกราคม 2556 ณ บริเวณศาลาพระพุทธ
วโิมกข 
(4) อนุรักษวัฒนธรรมไทยสืบสานประเพณีวันสงกรานต 
(5) งานครบรอบ 30 ปศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

2 2.4-2-1 ภาพถาย กอน-หลัง การตกแตงและปรับสถานท่ี (หองทํางาน) 

 2.4-2-2 บันทึกขออนุมัติทําลายเอกสารและแตงตั้งกรรมการ 

3 2.4-3-1 ภาพถายกิจกรรมปรับแตงสถานท่ี 

 2.4-3-2 ภาพถายการจัดทําหองสมุด ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา 

4 2.4-4-1 ภาพถายบอรดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2.4-4-2 
ภาพถายกิจกรรม วันสัมมนาบุคลากร “วัฒนธรรมองคกร: คุณคาท่ีสรางได” วันท่ี 
28 กันยายน 2555 

5 2.4-5-1 

 

รายงานผลการประเมินศักยภาพภาวะผูนําและการพัฒนาสภาพแวดลอม  

ตอนท่ี 3 การพัฒนาสภาพแวดลอม 
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ในรอบปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 5 

ตัวบงชี้ ประกอบดวย 1) ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 2) การ

พัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 3) ระบบบริหารความเสี่ยง 4) ระบบการพัฒนาบุคลากร และ 5) รอยละของบุคลากรท่ี

ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศหรือตางประเทศ โดยบุคลากร

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ  จํานวน 5  

ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับดีมาก  สวนผลการ

ประเมินของ คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียด  

ดังตารางท่ี 2.10 

ตารางที่ 2.10  สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

 
หมายเหตุ ตัวบงช้ี หนวย  2555 2556 ตนเอง กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตนเอง กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ  5.00 4.00  

3.1 ภาวะผูนําของ

คณะกรรมการประจํา

หนวยงาน และผูบริหาร

ทุกระดับของหนวยงาน 

ขอ  7 7 7 6 5.00 4.00 ไมประเมินขอ 7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู 

ขอ 5  5 5 4.00 5.00 4.00 ไมประเมินขอ 1  

 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6  6 6 6 5.00 5.00  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 5  6 7 2 5.00 2.00 ไมประเมินขอ 1, 
2, 3, 6 และ 7 

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ

การพัฒนาความรู และ

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลอง

กับการปฏิบัติงาน ท้ังใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รอย

ละ 

80%  80% 
  

 80.5 100% 65 80.75% 5.00 5.00  

80.5 80.50 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน(สกอ.7.1) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวน

และมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 

  2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยทุธ  มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานใน

การปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

  3.  ผูบริหารมีการกํากับ  ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย  รวมท้ัง

สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

  4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจใน

การตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร 

อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 

  5.  ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน  เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมี

สวนไดสวนเสีย 

  7.  คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหาร

นําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
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ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 7 ขอ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมี

การประเมินตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1- 1 โดยมีหนาท่ีในการ กํากับดูแลการ

ดําเนินงานของสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ใหไปสูวิสัยทัศน นโยบาย และยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  เพ่ือ

ขับเคลื่อนภารกิจและไดถายทอดภายในองคกรท่ีมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1- 2 และมีการเปดเผยประวัติคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1- 3 ซ่ึงสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดทําการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจํา ดังปรากฏในรายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการประจํา  

สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ปการศึกษา 2555 ตามหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1- 4  รวมถึงไดทําการ

ประเมินผูบริหารทุกระดับในสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในรายงานผลการประเมินศักยภาพภาวะ

ผูนําและการพัฒนาสภาพแวดลอมของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ตามหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-1-5 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุก

ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและ

พัฒนาหนวยงาน   

ผูบริหารและคณะกรรมการประจําหนวยงาน มีสวนรวมกันในการกําหนดแผน ยุทธศาสตร  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน โดยเสนอรางแผนยุทธศาสตรดังกลาวตอคณะกรรมการประจํา  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.21101/5104 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 ดังปรากฎใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-2-1 เพ่ือพิจารณาใหขอคิดเห็นอัน นําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน โดยมีการ

กําหนดตัวบงชี้คุณภาพ ( KPI) ของงานท่ีปฏิบัติ ท้ัง 3 มิติ ไดแก 1) มิติการพัฒนาองคกร 2) มิติการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการหลักของหนวยงาน และ 3) มิติผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยคํานึงถึงความ

คุมคาของการใชจายเงินงบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร และ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน ผูบริหารไดถายทอดนโยบาย วิสัยทัศน และแผนกลยุทธของหนวยงานให

บุคลากรทุกระดับทราบ และมีความเขาใจรวมกัน ผานกระบวนการประชุมประชาพิจารณตามหนังสือท่ี ศธ 

0513.21101/ว5092 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เรื่องรางแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ.

2555-2559 ดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-2-2 เพ่ือชี้แจงขอมูลแผนยุทธศาสตร เปาประสงค กล

ยทุธ และตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม และเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของผูบริหารและบุคลากร เม่ือวันพุธท่ี 4 

สงิหาคม 2554 พรอมท้ัง จัดทําระบบฐานขอมูลของหนวยงานใหทันสมัย นํามาใชในการติดตามผลการบริหาร
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สารสนเทศ การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ (KPI) และนําขอมูลที่ไดมาใชเพื่อการตัดสินใจปรับแผน

กลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-2-3  -  3.1-2-4 

3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ

ส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน กําหนดใหมีการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานตาม

แผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน เปนประจํา ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 5 เสนอท่ีประชุมทราบ  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-3-1 

เพ่ือทบทวนเปาหมายหรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจขององคกร โดยมอบหมายใหหัวหนา

ฝายทุกฝายแจงใหบุคลากรภายในฝายทราบ  นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  มีการกํากับติดตามแผน

และผลการดําเนินงาน ทุก 3 เดือน เพ่ือสรุปแผนและผลในระดับสํานัก และรายงานตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

ดังรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-3-2 

4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการ

ตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอป

การศึกษา  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีโครงสรางการบริหารงานและสายการบังคับบัญชาในการ

มอบอํานาจการดําเนินงาน การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานอยางชัดเจน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 3.1-4-1 โดยการแตงตั้งหัวหนาฝาย ผูชวยหัวหนาฝาย และหัวหนางาน ในการบริหารงานและมอบ

อํานาจการตัดสินใจในระดับฝายและในระดับงาน เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการบริหารงานและรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะจากบุคลากร อันจะนํามาซ่ึงขอมูลเพ่ือใชในการปรับปรุงการดําเนินงาน ดังคําสั่งแตงตั้งหัวหนา

ฝาย และหัวหนางาน  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-4-2 และกําหนดใหมีการรายงานผลการ

ปฏิบัติงานเปนประจําตามท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัว

บงชี้ 3.1-4-3 นอกจากนีผู้บริหารยังมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจตอบุคลากรเปน

ประจําอยางตอเนื่อง ดังเอกสารจัดสวัสดิการศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-4-4 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุ

วัตถุประสงคของหนวยงาน เต็มตามศักยภาพ  

ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค เชน มีการจัดการความรูผานกระบวนการ

บรรยาย ปฏิบัติ สาธิต และกรณีศึกษาในโครงการเพ่ือขอรับรองการเปนหนวยงานจัดฝกอบรม หลักสูตรการ

บริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-5-1  และผูบริหารในระดับตาง ๆ 

ไดมีการจัดการความรู และถายทอดประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานในองคกร ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-5-2 
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6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวน

ไดสวนเสีย 

ผูบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหาร

การดําเนินงานของหนวยงานใหไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวาง คณะผูบริหาร และคณะกรรมการประจํา

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ดังรายงานผลการประเมินศักยภาพภาวะผูนําและการพัฒนาสภาพแวดลอมของ

สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1- 1-5 โดยเฉพาะในประเด็นการ

ปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝาย

ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน ดังรายงานผลการประเมินศักยภาพภาวะผูนําและการพัฒนาสภาพแวดลอมของ 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1 -1-6 ท้ังนี้ผูบริหารมีการติดตามผล

การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในของหนวยงาน และรายงานการเงินของ

หนวยงาน เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-6-1 

1) หลักประสิทธิผล  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  สามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและ

เปาหมายของแผนการปฏิบัติ งานประจําปงบประมาณ ท่ีกําหนดไว เปนไปตามข้ันตอนและกระบวนการท่ี

กําหนด เม่ือมีปญหาและอุปสรรคอยางไรในขณะดําเนินการก็สามารถปรับปรุงแกไขได โดยมีการนําเขาท่ี

ประชุมรายงานถึงปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และสรุปเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ มีการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานของทุก งาน/หนวย  เชน การติดตามผูเขารับการฝกอบรม วาไดรับทักษะความรู

ความรูความสามารถ มีทักษะเพ่ิมข้ึน รวมท้ังการคํานึงถึงประโยชนท่ีไดรับ แมไมมีการติดตามครบทุกหลักสูตร 

/ โครงการ  โดยมี การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  การรายงานการติดตามผูผานการฝกอบรม เชน  

โครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกร โครงการอบรมเห็ดหลักสูตรตาง ๆ เปนตน  ตามผลการดําเนินงานและ

หลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 1.1 

2) หลักประสิทธิภาพ  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) มี

การกําหนดผูรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จและมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน มีการวางแผนการใช

วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี งบประมาณ การบริหารจัดการบางประเภทจะรวมศูนยเพ่ือให ใชอยางคุมคา เกิด

ประโยชนสูงสุดและประหยัด เชน รถยนต วัสดุ ครุภัณฑ เปนตน  โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป  

มีการบริหารจัดการ Carpool/แมบาน/ท่ีมีการบริหารงานจากสวนกลาง  ตามผลการดําเนินงานและหลักฐาน

ในตัวบงชี้ท่ี 4.1  ตัวบงชี้ท่ี 6.1 และสรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ในตัวบงชี้ท่ี 1.1 

3) หลักตอบสนอง  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนใหการตอบสนองตอผูมีสวนเก่ียวของ ตามความ

ตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตางในเวลาท่ี

ทันการโดยจะเห็นไดจากมีผูรับบริการทางวิชาการหลากหลายกลุมซ่ึงมีความเชื่อมโยงกับเครือขายของสํานัก

สงเสริมฯ  กําแพงแสน  ไดจัดทํากําหนดการแลวเสร็จของงาน / มีระยะเวลาในการใหบริการ  ตามผลการ

ดําเนินงานและหลักฐานของ งานประกันคุณภาพ  การขอใหเสนอราคา การขอความรวมมือตาง ๆ ท้ังจาก

องคกรภาครัฐ องคกรบริหารสวนทองถ่ิน เทศบาล จังหวัด ฯลฯ และในตัวบงชี้ท่ี 2.1 และตัวบงชี้ท่ี 6.1 
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4) หลักภาระรับผิดชอบ ผูบริหารทุกระดับของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีความรับผิดชอบ และ

ทําหนาท่ีในการตัดสินใจ เก่ียวกับการบริหารงาน ซ่ึงในท่ีนี้หมายถึง การเปดเผยขอมูล การมีความยุติธรรม

ปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาค และตรวจสอบได โปรงใสและดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย  เชน 

การสงเสริม เผยแพรฝกอบรมทางดานวิชาการตองมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดเสีย ตองแสดงขอมูลท่ี ไดรับ

การพิจารณาแลววาถูกตอง และ/หรือ เปนผูประสานงานในการนําผูเปนองคความรูนั้นเปนผูถายทอด  สวน

การเปดเผยขอมูลเปนสิ่งท่ีสาธารณชนตองตรวจสอบไดและขอมูลตองถูกตอง  การใหคําปรึกษาทางวิชาการก็

เชนเดียวกัน  แหลงตรวจสอบอาจเปนเอกสารแสดงความขอบคุณ ขาวสารตาง ๆ  โครงการฝกอบรม ) ตามผล

การดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 2.1 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 และตัวบงชี้ท่ี 6.1 และขอมูลขาวสารบนเว็บไซต

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน Homepage http//naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen 

5) หลักความโปรงใส  ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ตัดสินใจการดําเนินการตาง ๆ ภายใต

กฎระเบียบชัดเจน การดําเนินงานตามนโยบายของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ในดานตาง ๆ นั้น ผูมีสวนได

เสียสามารถรับทราบและม่ันใจไดวาจะการดําเนินงานดวยความตั้งใจเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายอยาง

แทจรงิ ขอมูลการบริหารงานดานตาง ๆ เชน ความโปรงใสดานการเงิน มีการรายงานสถานะทางการเงินอยาง

สมํ่าเสมอ มีคณะกรรมการตรวจสอบประจําหนวยงานดานการเงิน บัญชีพัสดุ ภายใตคําแนะนําของสํานักงาน

ตรวจสอบภายใน สําหรับขอมูลประชาสัมพันธตอภาคประชาชน เชน ขาวสาร เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ 

website สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฯลฯ ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 3.1 ตัวบงชี้ท่ี 3.3 

ตัวบงชี้ท่ี 3.4 และตัวบงชี้ท่ี 4.1 

6) หลักการมีสวนรวม  การใหบริการวิชาการตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ดังนั้น  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดเปดโอกาสใหประชาชนผูมีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมเขามามีสวนรวม

คิด รวมทํา และรวมประเมินผล โดยมีชองทางคือ ตูรับความคิดเห็น Face book ใน Website ฯลฯ  

อันจะนําไปสูกระบวนการตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนมีบทบาทในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย 

โดยดําเนินงานในรูปของคณะกรรมการ เชน คณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คณะกรรมการ

บริหารฯ  ผูทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ เปนตน นอกจากนี้ความรวมมือทางวิชาการ

กอใหเกิดเครือขายความรวมมือตามตัวบงชี้อัตลักษณ ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ตามผลการดําเนินงาน

และหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 2.1 และตัวบงชี้เลือก 1 

ดานผลการดําเนินงานสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดเชิญผูเชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปน

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2554 และไดรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

website ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 5.1 

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดเชิญอดีตอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนท่ีปรึกษา

โครงการบริการวิชาการตาง ๆ และผูเชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปนท่ีปรึกษาในการบริหารงานแสนปาลม  

เทรนนิง่ โฮมและแสนปาลมแลนสเคป 
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สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดใหการสนับสนุนศิษยเกาท่ีผานการฝกอบรมกอตั้งชมรมผูเพาะเห็ด

เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ณ ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ เพ่ือเปนศูนยกลางการ

สงเสริมและพัฒนาผูประกอบอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจเปนแหลงขอมูลดานความรูและทักษะอาชีพ

สามารถนําไปพัฒนาอาชีพใหพึงพาตนเองไดและแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือการพัฒนาของผูเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 

และมีสวนรวมการนําความรูเพ่ือพัฒนาหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีชมรมและสมาคมท่ีสนับสนุนการบริการ

วิชาการ เชน ชมรมองคการบริหารสวนตําบลศิษยเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสมาคมสงเสริม

การเกษตรแหงประเทศไทย 

7) หลักการกระจายอํานาจ การบริหารงานของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการกระจายอํานาจ

และความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากรเปนลําดับ ตามโครงสรางการบริหารงาน 

โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ และเกิดความคลองตัวในการทํางาน โดยคํานึงถึงเม่ือ

กระจายอํานาจแลวจะไมมีผลกระทบในทางลบท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายกับองคกร ในสวนภาคประชาชนมี

สวนรวมในการตัดสินใจในรูปแบบของ ผูทรงวุฒิใหคําปรึกษา คณะกรรมการผานสมาคม ชมรมตางๆ เชน 

ชมรมผูเพาะเห็ดเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แสนปาลมแลนสเคป แสนปาลม  

เทรนนิ่ง โฮม รายงานการประชุมมหาวิทยาลัยเครือขาย และวิทยุชุมชน เปนตน ตามผลการดําเนินงาน  

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 และหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-4-2 

8) หลักนิติธรรม  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีพ้ืนฐานการดําเนินการอยูภายใตกรอบของ

กฎหมาย / ระเบียบ ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  อยางเครงครัด ไมเลือกปฏิบัติ ใหความเสมอภาคเทา

เทียม และเปนธรรมกับทุกฝาย  หากมีการละเมิด หรือฝาฝน จะมีการลงโทษท่ีชัดเจนและมีผลบังคับใชตาม

ระเบียบขาราชการพลเรือนและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 3.4 

และตัวบงชี้ท่ี 4.1 

9) หลักความเสมอภาค  ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดําเนินการตามหลักความเสมอภาค 

โดยเปดโอกาสใหชนทุกลักษณะ ทุกสภาพความเปนอยู ทุกศาสนา จะไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยาง

เทาเทียมกัน   กลาวคือ มีบุคลากรท่ีนับถือ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริสต ท้ังในอดีตและปจจุบัน 

ตลอดจนผูท่ีพิการทางสภาพรางกายและสุขภาพ ปฏิบัติงานรวมกันอยางสันติ  ตามผลการดําเนินงานของ

ตําแหนงท่ีปฏิบัติงานจริงจากงานบริหารและพัฒนาบุคลากร 

10) หลักมุงเนนฉันทามติ ผูบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คํานึงถึงความเห็นชอบรวมกันของ

บุคลากรเปนสําคัญ ดวยตระหนักถึงสังคมท่ีประกอบดวยบุคลากรท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันไป จึงกําหนดให

การประชุมในทุกระดับอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือสื่อสารและทําความเขาใจใหบุคลากรทราบเก่ียวกับความ

รับผิดชอบตอตนเองและหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตอสังคมและพรอมรับการตรวจสอบจากทุกฝายในทุกระดับ โดย

ผูบริหารจะประสานความตองการท่ีแตกตางบนพ้ืนฐานของประโยชนสวนรวมและของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสนเปนหลัก ประกอบดวยการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมฝาย การประชุมสัมมาทิฐิ

บุคลากรทุกระดับ ตลอดจนการประชุมกลุมงานตาง ๆ  ใชหลักการมีสวนรวมในการใหบริการ เพ่ือใหทุกคน
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สามารถปฏิบัติงานได โดยไมมีขอขัดแยง ตามผลการดําเนินงานและหลักฐานในตัวบงชี้ท่ี 3.1 และตัวบงชี้  

ท่ี 4.1  

7. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผล

การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม  

คณะกรรมการประจํา สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ได ประเมินผลการบริหารงานของ สํานักสงเสริม

และฝกอบรม กําแพงแสน ท่ี ใชหลักการท่ีมุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค ดัง ปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 3.1-7-1 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ได นําผลการประเมินไปใชใน

การพัฒนา หรือปรับปรุงหนวยงาน ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

3.1-7-2 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.1 6 ขอ 7 ขอ 6 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 4 คะแนน 7 ขอ ไมบรรล ุ 7 ขอ 

ไมประเมินขอ 7 ขอเสนอแนะท่ีใหไมใชการปรับปรุงการบริหารงาน ท่ีไมสามารถนํามาใชปรับปรุงการบริหารงานอยางเปน

รูปธรรม  

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 3.1-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจํา สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 3.1-1-2 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 2/2555 

 3.1-1-3 Homepage http//naetc.eto.kps.ku.ac.th/index.html  

1, 6 3.1-1-4 รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ปการศึกษา 2555 

1, 6 3.1-1-5 รายงานผลการประเมินศักยภาพภาวะผูนําและการพัฒนาสภาพแวดลอมของ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

2 3.1-2-1 หนังสือท่ี ศธ 0513.21101/5104 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554  เรื่องรางแผน

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559  

 3.1-2-2 หนังสือท่ี ศธ 0513.21101/ว 5092 ลงวันท่ี 22 กรกฎาคม 2554 เรื่องรางแผน

ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559  

2 3.1-2-3 Homepage http//naetc.eto.kps.ku.ac.th/index.html (แผนยุทธศาสตร

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําป) แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริม

และฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ. 2555-2559 

 3.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

3 3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 5 เสนอท่ีประชุมทราบ  

 3.1-3-2 รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

4 3.1-4-1 โครงสรางการบริหารงานของสํานักสงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน  

 3.1-4-2 คําสั่งแตงตั้งหัวหนาฝาย และหัวหนางาน 

 3.1-4-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ี

ประชุม  

 3.1-4-4 เอกสารจัดสวัสดิการศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

5 3.1-5-1 รายงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสูองคการเรียนรูจากผูอํานวยการ 

 3.1-5-2 รายงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรจากผูบริหารสูบุคลากร 

6 3.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ครั้งท่ี 2/2555 วาระท่ี 4 

7 3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 2/2555 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  

 3.1-7-2 รายงาน โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการฝกปฏิบัติการ

สรางงานวิจัยจากปญหาในการปฏิบัติงาน 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ. 7.2) 

ดของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผน

กลยทุธของหนวยงาน 

  2.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยาง

ชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 

  3.  มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ  1 และ

เผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผาน

มาท่ีเปนลายลักษณอักษร  (explicit knowledge) และจากความรู  ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

ผลการดําเนินงาน 

 ในรอบปการศึกษา 255 5 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีจัดการและถายทอดองคความรู/

แลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการประชุมกลุมยอยเฉพาะวิชาชีพ เพ่ือบุคลากรจะไดนําความรูมาพัฒนางานท่ีปฏิบัติอยู

ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธ

ของหนวยงาน  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือ

วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน เพ่ือนํามากําหนดประเด็นความรู และเปาหมายในการจัดการความรู   

โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก รวมท้ังประเด็นการจัดการความรู

ตามกลยุทธท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน รวมท้ังดานอ่ืน ๆ ท่ีเปนไปตามยุทธศาสตร และอัตลักษณของ

หนวยงาน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-1-1 
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2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน

ตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน กําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรูและ

ทักษะในการปฏิบัติงาน โดยมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของบุคลากร เพ่ือนํามากําหนดเปน

ประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผลการ

ดําเนินงาน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-1-1, 3.2-2-1 

3. มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมา

ถายทอดความรูอยางสมํ่าเสมอ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-3-1 และไดสงเสริมใหมีบรรยากาศ

และวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกรอยางตอเนื่อง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-3-2 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge)  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการรวบรวมความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรู

อ่ืนๆ ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บเปนหมวดหมู และเผยแพรองคความรูโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารจัดการ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-1-1, 3.2-4-1 - 3.2-4-2 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ี

เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตาง ๆ มาปรับ

ใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย และติดตามวัดผลตามประเด็นความรูและ

เปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน มีกลไกการนําผลการประเมิน

คุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการ

ความรูของหนวยงานและสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร หรือ  

กลยุทธของหนวยงาน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.2-5-1 

เกณฑการประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.2 5 ขอ 5 ขอ 4 ขอ 5 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 5 ขอ ไมบรรล ุ 5 ขอ 

ไมประเมินขอ 1 เพราะ1. การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรู สํานักฯไมไดระบุวาสอดคลองกับกล

ยทุธ ใด และ 2. ยังไมมีกิจกรรม KM สอดคลองกับกลยุทธ มีแตโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือทํางานวิจัย  

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,2,4 3.2-1-1 แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan) สํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน 

2 3.2-2-1 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ระดับฝาย 

3 3.2-3-1 หนังสืออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือทํางานวิจัย 

 3.2-3-2 หนังสือเชิญ ดร. สุรพล จันทราปตย ร องศาสตราจารย ดร. ประเดิม ฉํ่าใจ ร อง

ศาสตราจารย ดร.ชชัร ีนฤทุม และ ผูศาสตราจารย รัตนา อังกสิทธิ์ เปนวิทยากร

ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือทํางานวิจัย  

4 3.2-4-1 เอกสารการจัดการความรู (KM Action Plan) สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

 3.2-4-2 Homepage http//naetc.eto.kps.ku.ac.th/index.html 

5 3.2-5-1 รายงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสูองคการเรียนรู  
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ตัวบงช้ีท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูง 

และตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของ หนวยงาน รวมเปนคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

  2.  มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง  และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  3 ดาน 

ตามบริบทของหนวยงาน ตัวอยางเชน 

-   ความเสี่ยงดานทรัพยากร  (การเงิน  งบประมาณ  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

อาคารสถานท่ี) 

-   ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 

-   ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

-   ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การ

ใหบริการ การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

-   ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของบคุลากร 

-   ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

  3.  มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

  4.  มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

  5.  มีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  และรายงานตอคณะกรรมการ

ประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

  6.  มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา หนวยงาน ไปใชใน

การปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 103 

103 

ผลการดําเนินงาน 

 ในรอบปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินงานตามเกณฑ

มาตรฐานครบ 6 ขอ ดังนี้ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงาน รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามคําสั่งท่ี 

20/2552 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน โดยมีผูบริหาร

ตั้งแตระดับผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาฝาย หัวหนางาน ซ่ึงเปนผูแทนจากทุกฝายรวมเปน

คณะกรรมการ โดยคําสั่งดังกลาวไดระบุอํานาจและหนาท่ีของกรรมการ ไดแก ดําเนินการบริหาร วิเคราะห 

ระบุปจจัยเสี่ยง  จัดลําดับความสําเร็จของปจจัยเสี่ยง เสนอมาตรการการจัดการความเสี่ยง  จัดทําแผนการ

บริหารความเสี่ยง ติดตาม ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการประเมิน การ

ควบคุมภายในของระเบียบ สํานักงานตรวจสอบภายใน  รวมท้ังกําหนดแนวทาง/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เสนอตอ

คณะกรรมการประกันคุณภาพและ บริหารความเสี่ยง วิทยาเขตกําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 3.3-1-1 

 2. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บรบิทของหนวยงาน  

 แตละฝายไดมีการประชุมเพ่ือวิเคราะหความเสี่ยงและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความ

เสียหาย หรือความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจัดลําดับความสําคัญของ

ปจจัยความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัสดุ) ความเส่ียงดานการ

ปฏิบัติงาน  (ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน) ความเส่ียงดานบุคลากรฯ  และ ความเส่ียงจาก

เหตุการณภายนอก (แผนดํารงความตอเนื่องตามภารกิจยามเกิดภัยพิบัติ) ตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานัก

สงเสรมิและฝกอบรม กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-2-1 

 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการ

วิเคราะหในขอ 2 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดกําหนดเกณฑท่ีจะใชในการประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประกอบดวย ระดับโอกาสท่ีจะเกิด ( Likelihood) และระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบ (Impact) ซ่ึงกําหนดเปนเกณฑเชิงคุณภาพ 5 ระดับ ไดแก สูงมาก สูง ปานกลาง นอย และนอย

มาก รวมท้ังไดกําหนดเกณฑระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk / Risk Matrix) ไว 4 ระดับ ไดแก สูงมาก 

สูง ปานกลาง และนอย ท้ังนี้สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการประชุมรวมกันเพ่ือสรางความเขาใจ

ในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงในแตละดาน มาประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง โดยประเมินจากความ

เสี่ยงท่ีเคยเกิดข้ึนในอดีตหรือความนาจะเปนท่ีจะเกิดในอนาคตและประเมินความรุนแรงของผลกระทบ  โดย

ประเมินจากผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอวัตถุประสงค เพ่ือพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดและผลกระทบของแตละ
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ปจจัยเสี่ยง จึงนําผลท่ีไดมาวิเคราะหระดับความเสี่ยงวา อยูในระดับความสูงมาก สูง ปานกลาง หรือนอย 

พรอมท้ังจัดเรียงลําดับความเสี่ยงในแผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน จัดเรียงลําดับปจจัยเสี่ยงจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง และนอยแลวนําไปกําหนด

ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-3-1 

 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน   

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนไดนําผลการประเมินความเสี่ยงตามขอ 3 มาจัดทําแผน

บริหารความเสี่ยง เพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยกําหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง รวมท้ังผูรับผิดชอบและ

ระยะเวลาแลวเสร็จในแผนบริหารความเสี่ยง ตามแผนบริหารความเสี่ยง สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-4-1 และสรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ 

Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง 

และTerminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีหนวยงานจะเกิดความ

เสียหาย ตามแผนบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 3.3-4-2  

 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีการติดตาม ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-5- 1 

ประเมินผลตามแผน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-5- 2 รายงานความกาวหนาผลการ

ดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และ

แนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน โดยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน คร้ังที่ 1/2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-5-3 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน ไปใชในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในรอบปถัดไป  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีการนําการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ

หนวยงานไปใชในการปรับแผน หรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป โดยพิจารณาความเสี่ยงท่ีเหลืออยูหลัง

การจัดการความเสี่ยงและขอเสนอจากคณะกรรมการประจําหนวยงานในเรื่อง “วิธีการลดความเสี่ยง โดยการ

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนผลงานวิจัย” จากฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา เพ่ือรายงานผล

การดําเนินงานในปงบประมาณ 2556 เสนอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ตามมติท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คร้ังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 ในวาระที ่

6.3 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3- 6-1 ซ่ึงมีผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

ประจํา ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-6-2 คณะกรรมการประจําไดเสนอแนะปจจัยเสี่ยงของสํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสน ซ่ึงสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน จะไดนําขอเสนอแนะไปวิเคราะหความเสี่ยงไปใชในการ

บริหารความเสี่ยงตอไป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.3-6-3 
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เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ   เทากับผลการประเมินตนเอง    

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.3 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 6 ขอ บรรลุ 6 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 
 

3.3-1-1 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

2 
 

3.3-2-1 
 

แบบประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 ในแผนบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

3 
 

3.3-3-1 
 

แบบประเมินความเสี่ยง KU-ERM 6 ในแผนบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

4 3.3-4-1 
แบบประเมินความเสี่ยง KU-ERM 8 ในแผนบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

 
3.3-4-2 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  
ครั้งท่ี 1/2555 วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2555 

5 
 

3.3-5-1 หนังสือ ศธ 0513.21101/5492 วันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 เรื่อง การติดตาม
ความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงปงบประมาณ 2555 

 
3.3-5-2 หนังสือ ศธ 0513.21101/7257 วันท่ี 27 กันยายน 2555 เรื่อง ขอรายงานผล

ความเสี่ยง 

 
3.3-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 

ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 18 เมษายน 2556 วาระท่ี 3.3  

6 3.3-6-1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 
คร้ังที่ 6/2555 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ในวาระที ่6.3  

 3.3-6-2 รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ระยะท่ี 1 

 3.3-6-3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กาํแพงแสน 
ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 18 เมษายน 2556 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 3.4 ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7  ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 

  5.  มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 

  6.  มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

  7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการดําเนินงาน 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ สามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย โดยสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดแตงตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ ( Competency) และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ

สมรรถนะความสามารถ ( Competency) เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ใหมีศักยภาพ

ในการทํางานท่ีตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ซ่ึงในป

การศึกษา 2555 มีผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานครบ 7 ขอ ดังนี้ 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดจัดทําแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป 2555 – 2559 โดยใชขอมูลอัตรากําลังป 2554 การสํารวจความตองการการ

ฝกอบรมของบุคลากร ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงาน และขอมูลจุดแข็งจุดออนจากการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มาประกอบการวางแผน ตามแผนการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล ป 2555-2559 ดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-1-1 
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2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ โปรงใส 
และกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณอักษร เพ่ือใหไดบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไป
ตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยวางแผนไว  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-2-1 โดย  
สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน  ไดมีการวิเคราะหงานและรวบรวมคําอธิบายลักษณะงาน  (Job description) 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง งาน  (Job specification) ของตําแหนงตางๆ ในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

ดังมาตรฐานกําหนดตําแหนง (ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 ดังปรากฎในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-2-2 รวมท้ังได

กําหนด ระดับความคาดหวังของสมรรถนะการทํางาน( Competency) ใน แตละ ตําแหนงงาน ดังคูมือการ
บริหารและพัฒนาสมรรถนะความสามารถท่ีปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-2-3  เพ่ือนํามาใชใน
การวิเคราะหชองวางสมรรถนะ (Gap Analysis) ระหวางสมรรถนะท่ีหนวยงานคาดหวังกับสมรรถะการทํางาน
ปจจุบันของบุคลากร เพ่ือนํามากําหนดเปนแนวทางในการ พัฒนาสมรรถนะการทํางาน ท้ังนี้สํานักสงเสริม ฯ 
กําแพงแสน ได มีการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน  (Job evaluation) ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ.2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-2- 4 และมีการประเมิน
สมรรถนะการทํางานของบุคลากรตามแบบประเมินสมรรถนะความสามารถ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม
ตัวบงชี้ 3.4-2-5 เพ่ือนําผลการประเมินดังกลาวมาประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน สรางบรรยากาศท่ีทํางานท่ีนาอยู และสรางความสุขในการ

ทํางาน โดยการจัดกิจกรรมพัฒนาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 ซ่ึงมีการแบงกลุม

ของบุคลากรทําความสะอาดรอบอาคารของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังภาพกิจกรรมท่ีปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-3-1 ในดานการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากร การเสนอขอรับรางวัล สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ไดทําการประชาสัมพันธ และกระตุนใหผูท่ีมีศักยภาพเสนอชื่อขอรับรางวัลดานตาง ๆ เชน ในป

พ.ศ.2555 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดเสนอชื่อบุคลากรของสํานักฯ จํานวน 2 ราย เขารับการคัดเลือกเปน

บุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสายสนับสนุน และชวยวิชาการ ประกอบดวย 1) ดานการบริหาร

และธุรการ และ 2) ดานบริการวิชาการ ซ่ึงบุคลากรท้ัง 2 ราย ไดรับคัดเลือกรับรางวัลดังกลาว ดังเกียรติบัตรท่ี

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-3-2 และสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดยกยองใหเกียรติบุคลากรท้ัง 

2 ราย โดยการประชาสัมพันธใหบุคลากรภายใน และภายนอกองคกรรับทราบผานทางวารสารเรียนรูทํากิน 

สรางอาชีพ และเว็บไซดสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดัง ท่ีปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-3-3 

นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดจัดกิจกรรมสัมมาทิฐิเพ่ือเปดโอกาสใหผูบังคับบัญชาไดสื่อสารกับ

ผูใตบังคับบัญชาถึงทิศทางการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน โดยกิจกรรมดังกลาวบุคลากรจะมีโอกาสได

แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนแนวคิดรวมกัน ดังรายงานการประชุมสัมมาทิฐิสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
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กําแพงแสนท่ีปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-3-4 รวมถึงสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มี

สวัสดิการใหบุคลากรอยางเปนรูปธรรม ดังท่ีปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-3-5 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของ   

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ไดติดตามการพัฒนาสมรรถนะการทํางานของบุคลากร

ตามแผนการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล และทักษะการพัฒนาภาษาอังกฤษท่ีไดจากการพัฒนามาปรับปรุง

ตนเอง สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมอบใหคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ

(Competency) ในแตละฝายไดติดตามและรวบรวมผลการพัฒนาสมรรถนะฯ เสนอใหสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสนทราบ ดังเอกสารในรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

3.4-4-1 นอกจากนี้ กําหนดการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรสํานักฯ ท่ี

เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ ซ่ึงไดดําเนินการประเมินและติดตามแลวจํานวน 2 ครั้ง   
ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-4-2 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ใหความรูกับหนวยงานภายในดานจรรยาบรรณขาราชการ 

และจรรยาบรรณตําแหนงอ่ืนๆ  โดยมอบหมายใหบุคลากรทุกคนเขาไปศึกษาเพ่ิมเติมใน Homepage 

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ดัง ปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-5-1 และมอบหมายใหบุคลากรเขารวมสัมมนาอาจารยและบุคลากร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่องจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกับวินัยของอาจารยและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันท่ี 8 มกราคม 2556 ดัง ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-5-2 โดย

มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ และผูบริหารไดมีการติดตาม

บุคลากรผานทางเว็บไซด 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ปการศึกษา 

2555  ตามท่ีแผนพัฒนาสมรรถนะการทํางานรายบุคคล ( IDP) และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป 2555-2559 ซ่ึงมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ป2555-2559 และ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังรายงานผลการพัฒนา

บคุลากร ปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-6-1 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

สํานักงานเลขานุการมีการดําเนินงานดังนี้  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดนําผลการประเมินจากรายงานผลการพัฒนาบุคลากร ป

การศึกษา 2555 มาเปนประเด็นประกอบการพิจารณาแกไขแผนยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ป 2556-2560 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-7-1 และนํามาใชในการปรับปรุงและ

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen�
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พัฒนาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป 2556-2560 ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-7-2 นอกจากนี้ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดทบทวนระดับความคาดหวัง

ของหนวยงานตอสมรรถนะการทํางานแตละตําแหนง เพ่ือใชเปนขอมูลในการประเมินชองวางสมรรถนะ

รายบุคคล (Competency Gap) ในปการศึกษา 2555 และจัดแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ตอไป ดังรายงาน

การประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2555 และครัง้ท่ี. 4/2555  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3.4-7-3 

เกณฑการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง    

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ขอ บรรลุ 5 ขอ 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3.4 5 ขอ 5 ขอ 2 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 2 คะแนน 5 ขอ ไมบรรล ุ 5 ขอ 

ไมประเมินขอ 1,2,3,6 และ 7 เพราะ 
ขอ 1. แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ หลักฐานท่ีนําเสนอยังไมใชแผนพัฒนาบุคลากร เปน
เพียงการรวบรวมคํานิยามการบรหิารบุคคลเทาน้ัน และมีภาคผนวกการวิเคราะห SWOT  ท่ีมีอยูในแผนยุทธศาสตร รวมท้ังมีขอมูล
บุคลากรซ่ึงยังไมมีการวิเคราะห 

1. สํานักฯ ตองแยกใหออกระหวางคําวา ฝกอบรม และพัฒนา จากผลการวิเคราะหการพัฒนาบุคลากร พบวา สวนใหญเปนการ
ฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร รวมท้ังคาใชจายท่ีสํานักฯ ลงทุนพัฒนาบุคลากร (คนละ 3,000.00 บาท) ปงบประมาณ 2555 สํานักฯ ใช
ไปท้ังหมด =… บาท คิดเปน รอยละ …. 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ หมายถึงหลักฐานท่ีสํานักฯ นํามาใชวางแผน เชน อัตรากําลังปจจุบันและตองการในอนาคต  
training and development needs survey,  SW Analysis ดาน HR  
ขอ 2  • การบรหิารและการพัฒนาบุคลากร ใหดําเนินการ และรวมท้ังความสามารถท่ีจาํเปนตอการปฏบัิติงาน เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ 
และฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน   • การบริหารบุคลากรตองมีการวิเคราะหปริมาณการเขา-
ออกของบุคลากรแตละกลุม เพ่ือนํามาใชหาแนวทางการปรบัปรงุ และติดตาม   • การพัฒนาบุคลากรตองใหเปนไปตามแผน และ 
carrier path  รวมท้ังติตดตามตรวจสอบรายบุคคล เพ่ือสนับสนุนใหเต็มท่ี 
ขอ 3 มีสวัสดิการเสรมิสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกาํลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเพียงการสราง
บรรยากาศโดยมีกิจกรรมทําความสะอาดรอบอาคาร 1 วัน  • นาจะประชมุตกลงกนัวาการสรางเสรมิสุขภาพใหบุคลกรจะมีการจดั
กิจกรรมอะไรบาง มีส่ิงสนับสนุนอะไรบาง   • นาจะกาํหนดนโยบายดูแลสุขภาพท้ังการปองกนั และสงเสรมิสุขภาพ รวมท้ังสงเสรมิการ
ออกกาํลังกายในรปูแบบตางๆ 
ขอ 6 • เม่ือไมมแีผนพัฒนาบุคลากร การประเมินจงึไมมตีามไปดวย  • IDP เปนการพัฒนาตนเองจากผลการประเมินการปฏบิตังิาน 
และสมรรถนะของบุคลากรแตละคน เปนหนาท่ีของหัวหนางานตองติดตาม และควบคุมกํากับการพัฒนาตนเองของบุคลากรท่ีอยูใน
ความรบัผิดชอบดําเนินการ แลวประเมินผลภาพรวมสงให งานบุคลากร 
ขอ 7 ยังคงเนนท่ี IDP 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 3.4-1-1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ป 2555-2559 

2 3.4-2-1 ตัวอยางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ตําแหนงนักวิชาการเกษตร 

 3.4-2-2 มาตรฐานกําหนดตําแหนง (ก.พ.อ.) พ.ศ.2553 

 3.4-2-3 คูมือการบริหารและพัฒนาสมรรถนะความสามารถ 

 3.4-2-4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาความดีความชอบ (ปผ.
มก.) 

 3.4.2-5 แบบประเมินสมรรถนะความสามารถ (Competency) 

3 3.4-3-1 การแบงกลุมของบุคลากรทําความสะอาดรอบอาคารของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน ในวนัท่ี 26 ธันวาคม 2555 

 3.4-3-2 เกียรติบัตรบุคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสายสนับสนุน และ
ชวยวิชาการ ประกอบดวย 1)ดานการบริหารและธุรการ และ 2)ดานบริการ
วิชาการ 

3 3.4-3-3 (1) ขาวสารเรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ  
(2) เว็บไซดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

3 3.4-3-4 รายงานการประชุมสัมมาทิฐิ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน (รูปภาพ
กิจกรรมการจัดสัมมาทิฐิสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในวันท่ี 16 
ธันวาคม 2555) 

3 3.4-3-5 เอกสารจัดสวัสดิการศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

4 3.4-4-1 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ ครั้ง
ท่ี 4/2555 

4 3.4-4-2 ผลการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ 

5 3.4-5-1 Homepage http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen ของสํานักสงเสริม
และฝกอบรม กําแพงแสน 

5 3.4-5-2 เอกสารประกอบการสัมมนาอาจารยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่องจรรยาบรรณท่ีเก่ียวกับวินัยของอาจารยและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6 3.4-6-1 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

7 3.4-7-1 แผนยุทธศาสตรของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป2556-2560 

7 3.4-7-2 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป 
2556 

7 3.4-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2555 และ ครัง้ท่ี. 4/2555 วาระท่ี 8.1 

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen�
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ตัวบงช้ีท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการ

ปฏบิตังิานท้ังในประเทศหรอืตางประเทศ  (มก.) 

 

ชนิดของตัวบงช้ี  ปจจัยนําเขา 

เปาหมาย  รอยละ 80  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีบุคลากรประจําท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะ

วิชาชีพในประเทศ จํานวน 80.5 คน ประกอบดวยจํานวนบุคลากรในปการศึกษา 2555 ท่ีปฏิบัติงานจริง 

จํานวน 79.5 คน และลาศึกษาตอจํานวน 1 คน  

  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ 

คิดเปนรอยละ 100.00 
 

   = 100
80.5

80.5×    =  100 

                     คะแนนท่ีได  =  5
80

100 ×   =   6.25 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงชี้
ที่ 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมา
ย 2556 2553 2554   2553 2554 2555 

3.5 84 รอยละ 
100 

78.5 รอยละ 
100 

80.5 รอยละ 
100 

 5 
คะแนน 

5 .
คะแนน 

5 .
คะแนน 

รอยละ 
80 

บรรลุ รอยละ 
80 84 78.5 80.5 

 เทากับผลการประเมินตนเอง    แตกตางจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบงช้ี
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 
2555 

การประเมิน
เปาหมาย 

เปาหมาย 
2556 2553 2554   2553 2554 2555 

3.5 84 รอยละ 
100 

78.5 รอยละ 
100 

65 รอยละ 
80.745 

 5 
คะแนน 

5 .คะแนน 5 .
คะแนน 

รอยละ 80 บรรลุ รอยละ 80 
84 78.5 80.5 

คณะกรรมการฯ นับบุคลากรเขารับการฝกอบรมและศึกษาดูงานเทาน้ัน รวมท้ังสิ้น 65 คน = 100
80.5

65 ×  = 80.745  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

3.5-1 แบบเก็บการบริหารจัดการ 3 การบริหารและจัดการ 
 

จํานวนบุคลากรประจําที่ไดรับการพัฒนา

จํานวนบุคลากรประจํา(รวมลาศึกษาตอ)
x 100
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ  จํานวน 1  

ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ได คะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการ

ประเมินของ คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 5 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียด  

ดังตาราง 2.11 

ตารางที่ 2.11 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

 
หมายเหตุ ตัวบงช้ี หนวย  2555 2556 ตนเอง กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตนเอง กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ     

4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 

ขอ 7 7 7 7 5.00 5.00  

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  

  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการ

ใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

  3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบคุลากร 

  4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  และรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง 

  5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

  6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไป
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กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

ผลการดําเนินงาน 

 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  มีการบริหารจัดการทางดานการเงินตามระเบียบ และกฎเกณฑท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑมาตรฐานครบ 7 ขอ ดังนี้ 

 1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  สํานักสงเสริม และ

ฝกอบรม กําแพงแสน มีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดมีการจัดทําแผนกลยุทธ

ทางการเงินของสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสนท่ีสอดสอดคลองกับวิสัยทัศน ภารกิจรวมท้ังสงเสริม กลยุทธของ

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหเปนไปตามเปาหมายในทุกๆ ดาน ท้ังดานการบริการวิชาการ การสนับสนุนการ

เรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-1-1 - 4.1-

1-3 ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย และกําหนดใหคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากร ดําเนินการ

วิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  ประเมินมูลคาทรัพยา กรท่ีตองใช  ตลอดจน 

พิจารณาแหลงเงินเพ่ือจัดทํางบประมาณประจําป ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการ วิเคราะหทรัพยากร  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-1-4 – 4.1-1-5 เพ่ือวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน 

และ พิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดตางๆ ท่ีสํานักสงเสริม ฯ  

กําแพงแสนไดรับ   มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบโดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานประจําป  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-1-6 

 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีแผนกลยุทธทาง การเงินและมี

คณะกรรมการบริหารของหนวยงานกํากับ ดูแล   จัดสรรเงิน ทรัพยากรและวางแผนการใชเงิน ใหเพียงพอเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจทุกดาน และใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยจัดทําเปนแผนปฏิบัติงานประจําปดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-1-6 และไดรับการยอมรับจากบุคลากรในการประชุมสัมมาทิฐิ  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-2-1  โดย มุงเนนแนวทางจัดหาทรัพยากรดานการเงิน ท้ังในสวน

ของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการไดมาซ่ึงแหลงเงิน รวมท้ังวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได

ดังปรากฏในแผนกลยุทธทางการเงิน มีการแสดงถึงท่ีมาของงบประมาณรายได จากแหลงตาง ๆ มีการประชุม

จัดสรรงบประมาณคาใชจายใหกับฝายตางๆ ตามรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารฯ  ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-2-2   มีผูตรวจสอบภายในหนวยงานรวมมือกับสํานักงานตรวจสอบภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และมีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ของ

หนวยงาน ตลอดจนมีระเบียบดานการเงินไวเปนแนวทางในการปฏิบัติ  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม  

ตัวบงชี้ 4.1-2- 3 - 4.1-2-5  โดยในปงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนําระบบบริหาร
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ทรัพยากรองคการ ( Enterprise Resource Planning : ERP) สูการปฏิบัติดานการเงินและบัญชีมาใชเพ่ือ

สนับสนุนใหการทํางานทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีเปนระบบเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย และ

เปนการทํางานแบบ Real-time เพ่ือใหผูบริหารทุกระดับมีขอมูลทางบัญชีท่ีมีคุณภาพไปใชในการบริหารงาน 

โดยกําหนดใหทุกหนวยงานบันทึกรายการบัญชีของปงบประมาณ 2555 (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 

กันยายน 2555) ตามหลักบัญชีคูและเกณฑคงคาง ในระบบงานบริหารบัญชีแยกประเภท (GL) ของระบบ

บริหารทรัพยากรองคการ (ERP) ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้หนวยงานตองใชเวลาในการศึกษาระบบและข้ันตอน

ในการบันทึกรายการทางบัญชี โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจัดฝกอบรมใหเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีท่ัว

ท้ังมหาวิทยาลัย แตยังไมมีการจัดอบรมผูตรวจสอบภายในประจํา คณะ สํานัก สถาบัน เก่ียวกับการตรวจสอบ

การเบิกจายเงินรายไดในระบบ KU-ERP  และในปงบประมาณ 2556 สํานักงานตรวจสอบภายในไดจัดอบรม

ผูตรวจสอบภายในประจํา คณะ สํานัก สถาบัน เรื่อง การตรวจสอบการเบิกจายเงินรายไดในระบบ KU-ERP 

จํานวน 2 รุน ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2556 และ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 4.1-2-6 

 3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา

หนวยงาน และบุคลากร  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน จัดทําขอมูลทางการเงินเสนอใหผูบริหารสามารถ

นําไปใชในการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงิน มีขอมูลทางการเงินซ่ึงแยกคาใชจายตามหมวดตางๆ 

มีการจัดทํารายงานทางดานการเงินอยางเปนระบบและครบทุกภารกิจ มีการจัดทําขอมูลทางการเงินอยางเปน

ระบบสามารถเรียกดูขอมูลยอนหลังเพ่ือใชในการวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสินใจ ดานการเงิน 

และงบประมาณประจําปในการบริหารและพัฒนาบุคลากรตามระบบสมรรถนะความสามารถ มีความเพียงพอ 

เหมาะสมตามนโยบาย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-1-1 – 4.4-1-2  และ 4.1-1-6,  4.1-3-1 

 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบและรายงานตอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดจัดทํารายงานทางการเงินท่ี สามารถทราบ

คาใชจายท้ังดานการบริการวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ

การพัฒนาบุคลากร ท่ีประกอบไปดวยงบรายรับ คาใชจายงบดุลตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดอยางเปนระบบ 

เปนประจําทุกเดือน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-4-1  จัดทํารายงานเงินคงเหลือประจําวัน ให

ผูบริหารทราบ ทุกวันทําการ  จัดทํางบรายรับ-รายจาย เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ทุกเดือน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-4-2 – 4.1-4-3 นอกจากนี้ไดดําเนินการ

จัดทํา สรุปผลการดําเนินงานเปนรายไตรมาส รายปเสนอตองานคลังและพัสดุกําแพงแสน ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-4-4 และนําเสนอรายงานทางการเงินตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานัก

สงเสริมฯ ปละ 2 ครั้ง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-4-5 

 5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนือ่ง  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีการจัดทํารายงานการใชเงิน

ตามแผนการดําเนินงานเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เปนการรายงานการใชเงินตามแผนท่ีไดรับ

จัดสรร และงบประมาณคงเหลือ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  4.1-4-3 และ 4.1-5-1 นอกจากนี้
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สํานักสงเสริมฯกําแพงแสน ยังไดดําเนินการคํานวณตนทุนผลผลิตตอหนวย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้  4.1-5-2 มีการวิเคราะหและจัดทํารายงานการลงทุนของหนวยงานเสนอผูบริหารเพ่ือคาดการณ

ผลตอบแทนท่ีจะไดรับอันจะสงผลตอการผอนชําระหนี้เงินกูกับสหกรณออมทรัพย ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 4.1- 5-3 และ นําไปจัดทําแผนกลยุทธทางการเงินป 2555-2559 โดยในปงบประมาณ 

2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนําระบบ ERP สูการปฏิบัติดานการเงินและบัญชีมาใชเพ่ือสนับสนุนใหการ

ทํางานทางดานงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีเปนระบบเดียวกัน  และกําหนดใหเชื่อมโยงกับระบบ จัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP*)  โดยมีระบบบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส  (GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM : 

GFMIS**) เปนสวนหนึ่งของระบบ e-GP ดวย 

 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน และภายนอก  ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีคณะกรรมการบริหาร  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  โดย

มอบใหสํานักงานเลขานุการตรวจสอบและถือปฏิบัติ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย  ยังไดแตงตั้งผูตรวจสอบภายใน

ประจําหนวยงา นของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ 

กฎเกณฑ ท่ีกําหนด และรายงาน ผลการตรวจสอบ ตอมหาวิทยาลัย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

4.1-6-1 และ 4.1-2-5 

 7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  ผูบริหารระดับสูงไดใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน 

และใชขอมูลทางการเงินท่ีรายงานจากระบบ ERP โดยมอบหมายใหสํานักงานเลขานุการ จัดทําขอมูลและ

รายงานผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และใหความสําคัญตอขอเสนอแนะของผูตรวจสอบเก่ียวกับ

ขอเสนอแนะทางดานการเงิน บัญชีและดานพัสดุ เพ่ือพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง และนํา

ขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ

ม่ันคงของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เชน การตัดสินใจกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาใชในการดําเนินการกอสรางอาคาร แสนปาลม คอนเวนชั่น ฮอลล และอาคาร

ตึกพักพุม ขําเกลี้ยง  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-7-1 – 4.1-7-3 และ 4.1-1-1 และนําเสนอ

รายงานทางการเงินตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ปละ 2 ครั้ง ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 4.1-7-4 และ 4.1-4-5, 4.1-4-3 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  เทากับผลการประเมินตนเอง    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

4.1 6 ขอ 7 ขอ 7 ขอ 4 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,3,5 4.1-1-1  แผนกลยุทธทางการเงินป 2552-2555 

1 4.1-1-2 แผนกลยุทธทางการเงินป 2555-2559 

 4.1-1-3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากร 

 4.1-1-4 แผนยุทธศาสตรฯ ป 2553-2555 

 4.1-1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหทรัพยากรตามแผนกลยุทธ 

1,2,3 4.1-1-6  แผนการปฏิบัติงานประจําป งบประมาณ พ.ศ.2554 

2 4.1-2-1 
 

รายงานการประชุมสัมมาทิฐิสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน วันท่ี 16 
ธันวาคม 2554 

 4.1-2-2 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2554 วาระท่ี 5 เรื่องเสนอท่ีประชุม 

 4.1-2-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยเงินรายได พ.ศ.2545 

 4.1-2-4 ระเบียบพัฒนาวิชาการ พ.ศ.2551 

2,6 
4.1-2-5 

 
 
 

(1) บันทึกท่ี ศธ 0513.21101/9115 วันท่ี 27 ธันวาคม 2553 เรื่อง รายงานผล
การตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของเงินรายได  
(2) บันทึกท่ี ศธ 0513.21101/9114 วันท่ี 27 ธันวาคม 2553 เรื่อง รายงานผล
การตรวจสอบการบริหารงานพัสดุ 
(3) รายงานผลการติดตามการปรับปรุงบริหารงานพัสดุพรอมรายงานผลการ
จําหนายพัสดุ 

 4.1-2-6 หนังสือประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบระบบ ERP 

3 
4.1-3-1 

สถานะทางการเงิน 

วิเคราะหเปรียบเทียบการใชไปของเงิน 

4 4.1-4-1 ขอสงงบรายรับ-รายจายเงินรายไดสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 4.1-4-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 

4,5,7 
4.1-4-3  

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริม และฝกอบรม  
กําแพงแสน  วาระท่ี 5  เรื่องเสนอท่ีประชุม  “5.1.1 สํานักงานเลขานุการ เพ่ือ
รายงานสถานะทางการเงิน”และสรุปมติท่ีประชุม 

4 4.1-4-4 
 

หนังสือ รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายไตรมาสท้ังเงินงบประมาณ
และเงินรายไดเสนอผูบริหารทราบ 

4,7 4.1-4-5 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน  
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

5 4.1-5-1 หนังสือ รายงานผล/เปาหมายการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน 

 4.1-5-2 หนังสือ ขอสงผลการวิเคราะหตนทุนผลผลิตตอหนวยประจําปงบประมาณ 2554 

 4.1-5-3 การวิเคราะหรายรับ รายจายในอนาคต 

6 4.1-6-1 คําสั่งแตงตั้งผูตรวจสอบภายในของหนวยงาน ระดับคณะ สถาบัน สํานัก 

7 4.1-7-1 หนังสือท่ี ศธ 0513.021101/7781 เรื่องขออนุมัติจางเหมาออกแบบอาคาร 

 4.1-7-2 หนังสือขอแจงยอดเงินคงเหลือ 

 4.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 4.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน สรางระบบกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและ

พัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี

กําหนด โดยมีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพบริการวิชาการภายใน รวมท้ังกําหนดใหหนวยงาน

ภายในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดําเนินการตามตัวบงชี้ประเมิน ในองคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพภายใน ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดข้ึน  ซ่ึงบุคลากรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการดําเนินงานใหตอบสนองตามภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน โดยคํานึงถึงปจจัย

นําเขากระบวนการและผลผลิตซ่ึงแตละองคประกอบจะบงบอกถึงคุณภาพการปฏิบัติงาน และแสดงใหเห็นถึง

พัฒนาการในรอบปปจจุบันเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ผลของการวิเคราะหปญหา และอุปสรรค จะเปน

แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตามระบบการประกันคุณภาพ  (PDCA) มีการ

ดําเนินงานตามรายละเอียดผลการประเมินแสดงไดดังนี้ 

 การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 4.00 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี  สวน

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดี  รายละเอียดดังตาราง

ท่ี 2.12 

ตารางที่ 2.12 สรุปผลการประเมินองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

 
หมายเหตุ ตัวบงช้ี หนวย  2555 2556 ตนเอง กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตนเอง กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ     

5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ขอ 7 8 8 8 4.00 4.00  
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  7 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา  2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบท่ี

กําหนด 

  2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดย

คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

  3.  มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย 

  4.  มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน  ประกอบดวย 1) การ

ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ี

เปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานัก

ประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพของหนวยงาน  

  5.  มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนา

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 

องคประกอบคุณภาพ 

  7.  มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธ

กิจของหนวยงาน 

  8.  มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย  และมี

กิจกรรมรวมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน 
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ผลการดําเนินงาน 

 การประกันคุณภาพในระดับสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  เชื่อมโยงกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน ดังนี้ 

 1) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพในระดับฝาย โดยมีผูอํานวยการฯ เปนท่ีปรึกษา 

 2) ผูอํานวยการ ฯ หัวหนาฝายทุกฝาย  และหัวหนางานประกันคุณภาพเปนคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพระดับสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

 3) หัวหนางานประกันคุณภาพสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เปนคณะกรรมการประกันคุณภาพ

และบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 ในปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  มีการบริหารจัดกา รดานการประกันคุณภาพและ

เกณฑตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑมาตรฐาน 8 ขอ ดังนี้ 

 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและ

พัฒนาการของหนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสน มี ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการบริการวิชาการภายใตระบบการประกัน

คุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ซ่ึงมีความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน โดยดําเนินการตามตัวบงชี้การ

ประเมินฯ 13 ตัวบงชี้ ในการประกันคุณภาพภายในปการศึกษา 2555 

 1.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพบริการวิชาการของสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน ถือเปนสวน

หนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการท่ีไดดําเนินการเปนประจําอยางตอเนื่องทุกปการศึกษา โดยดําเนินตาม

ระบบประกันคุณภาพสําหรับสํานัก ซ่ึงดําเนินการท้ังหมด 6 องคประกอบ ตามคูมือประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-1-1  โดยมีสํานักงานประกันคุณภาพ

เปนศูนยกลางในการจัดการและบริหารระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ใหมีการเชื่อมโยงและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน 

 1.2 การจัดทําแผนการประกันคุณภาพ เพ่ือแสดงใหเห็นถึงกระบวนการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพ ตั้งแตกระบวนการวางแผน การติดตามตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุง โดยมี

คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพบริการวิชาการของ

สํานักสงเสริมฯกําแพงแสน ใหบรรลุเปาหมาย และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 5.1-1-2 

 2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

กําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ เพ่ือใหทุกฝายบริหารจัดการอยาง

เปนระบบ โดยตอบสนองภารกิจของสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน ตามเอกสารคูมือการประกันคุณภาพการ

บริการวิชาการ พ.ศ. 2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5. 2-1-1 และมีคณะกรรมการบริหาร

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ทําหนาท่ีผลักดันใหบุคลากรเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน 
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โดยการมีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

5.2-1-2 – 5.1-2-3 

 3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม  และเกณฑมาตรฐานท่ีเปนอัตลักษณของ

หนวยงานใหสอดคลองกับมาตรฐานของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีเก่ียวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพ ในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักสงเสริมฯกําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2556 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัว

บงชี้ 5.1-3-1  

 ปการศึกษา 2554 

 - ตัวบงชี้เลือก 1 ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายบริการทางวิชาการ และตัวบงชี้เลือก 2 

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-3-2 

 ปการศึกษา 2555  

 - ตัวบงชี้เลือก 3  ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของสังคมในประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือ

ความกินดีอยูดีของชาติ) (สมศ.18.2) ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-3-3 

 4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1 ) การควบคมุ 

ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ 

เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพ ตามกําหนดเวลา และ 3 ) การ

นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน สํานักสงเสริม ฯ 

กําแพงแสน มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ดังนี้ 

 4.1 การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานในทุกรอบปการศึกษา โดยกําหนดใหทุก

ฝายดําเนินการดานประกันคุณภาพภายในตามแผนการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-4-1  พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบรายองคประกอบ  

เพ่ือดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวในแผนภูมิการประกันคุณภาพ  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-4- 2 นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายในระดับฝาย และจัดสงรายงานประเมินคุณภาพภายในเพ่ือ

ใชประกอบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 5.1-4- 3 – 5.1-4-4 และจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน สงสํานักงานประกันคุณภาพ 

 4.2 การจัดทํารายงานประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 5.1-4-5 เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงานเพ่ือพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการประจําหนวยงาน

มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน กํากับ ดูแลดานการประกันคุณภาพของ  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ในท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 5/2555 

วันท่ี 24 สงิหาคม 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-2-2  และจัดสงรายงานผลการประเมิน
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คุณภาพภายใน ใหกับสํานักงานประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  

5.1-4-6 

 4.3 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน นําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-4- 7 ไปจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามแบบฟอรม (ส.ป.ค.01-02) 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-4- 8 -โดยเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 24 สงิหาคม 2555 เพ่ือพิจารณาและมอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการ

แกไขปรับปรุง ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-4- 9 และไดนําเสนอคณะกรรมการประจํา  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-4- 10  

และจัดสงแผนพัฒนาปรับปรุง สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน (ส.ป.ค.01-02) ใหกับงานประกันคุณภาพ 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และสํานักงานประกันคุณภาพ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  

5.1-4-11 

 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีกระบวนการประกัน

คุณภาพซ่ึงเปนสวนหนึ่งในการสรางความกระตือรือรนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานใหเปนระบบ  

มากยิ่งข้ึน สงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  

จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในฯ ปการศึกษา 2554 สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน โดยคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุง (ส.ป.ค.01) เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน และติดตาม

ความกาวหนาผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (ส.ป.ค.02) ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 

5.1-5-1, 5.1-3-1 ซ่ึงจากการวิเคราะหผลการดําเนินงานตามแผนตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ พบวาผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ 2554 บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว จํานวน 34 ตัวชี้วัด จากจํานวน 

34 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 โดยเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 

2555 จํานวน 34 ตัวชี้วัด จากจํานวน 34 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  

5.1-5-2 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน 

ทบทวนยุทธศาสตร สํานักสงเสริมฯกําแพงแสน ป 2553-2555 โดยวิเคราะหจุดแข็ง โอกาสและภัยคุกคาม

จากสภาพเศรษฐกิจและการเมือง จึงมีการเปลี่ยนชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมายและผูรับผิดชอบ  

ใหสอดคลองกับภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน จึงสรุปเปนแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน 

ป 2555-2559 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-5-3 

 6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องคประกอบ

คุณภาพ  สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน  มีระบบ ฐานขอมูล สารสนเทศ ท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพ ซ่ึงสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคคล 

หนวยงาน และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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 6.1 การเชื่อมโยงฐานขอมูลกับระบบมหาวิทยาลัย ซ่ึงสามารถนําไปใชไดหลายดาน ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-6-1 คือ  

  - ฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ของสํานักงานบริการวิชาการ  

  - ฐานขอมูลระบบเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี  

  - ฐานขอมูลระบบรายงานขอมูลอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

  - ระบบบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  - Link บัญชี 3 มิติ และ ระบบ erp กองคลัง สนับสนุน ดานแผน การเงินและงบประมาณ 

  - Link สํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

แบบเก็บขอมูล 

  - Link สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.มก.)  

  - Link แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฐานขอมูลองคความรู และ

ขอมูลการประกันคุณภาพใน http://naetc.eto. kps.ku.ac.th/newgen 

 6.2 ฐานขอมูลระบบสารสนเทศของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คือ  โปรแกรมบริหารจัดการ

หองพัก Epitome และโปรแกรมบริหารหองอบรม สัมมนา esp ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  

5.1-6-2 

 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจ

ของหนวยงาน สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ  

ในรูปแบบการใหขอมูลปอนกลับ โดยผานการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการดานตางๆ และผลการ

ดําเนินงานโครงการฝกอบรม ซ่ึงพิจารณาตามภารกิจของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน สามารถแยกออกเปน  

2 ดาน ดังนี้ 

 7.1 การใหบริการวิชาการ 

 1.  การสงเสริมเผยแพร ในการจัดนิทรรศการ สาธิตในงานเกษตร กําแพงแสน  

 2. ผูรับบริการดานการฝกอบรม (ประชาชนท่ัวไป และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร) มีสวนรวมในการประเมินผลและใหขอเสนอแนะ ในการสราง และพัฒนาหลักสูตรของโครงการ

ฝกอบรม จากรายงานผลการประเมินการฝกอบรมแตละหลักสูตร เพ่ือนําผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร 

และพัฒนาการบริหารการจัดฝกอบรม ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-7-1 

 3. ผูรับบริการดานท่ีปรึกษาทางวิชาการ เชน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ 

เพ่ือใชในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และพัฒนาปรับปรุงดานการใหบริการของฝายการศึกษาฯ   

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-7-2 

 4 . ผูรับบริการดานบริการสื่อ (ประชาชนท่ัวไป) มีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจ สําเนา

วีดิทัศนทางการเกษตรจากผูรับบริการ เพ่ือนําไปกําหนดทิศทางแผนบริการวิชาการ และจัดทําแผนในการผลิต

สื่อทางการเกษตร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-7-3 

http://naetc.eto/�
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 7.2 การใหบริการ  

 การบริการดานสถานท่ีจัดอบรม ประชุมสัมมนา โดย ผูรับบริการมีสวนรวมในการประเมินผล

การดําเนินงานในโครงการบริการวิชาการหลักสูตรตาง ๆ เชน ฝายสงเสริมเผยแพรฯ ดําเนินการจัดฝกอบรมใน

หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงานระดับ 9 รุนท่ี 44 ใหธนาคารเพ่ือการเกษตรฯ (ธ.

ก.ส.) มีการรายงานผลการดําเนินงานฝกอบรมฯ โดยผูรับบริการไดใหขอเสนอแนะ ดานคุณภาพ รสชาติ และ

ปริมาณอาหาร ซ่ึงฝายสงเสริมเผยแพรฯ ไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพ่ือพัฒนาการใหบริการของโรง

อาหาร นําไปสูชื่อเสียงในการใหบริการสถานท่ีฝกอบรม ประชุมสัมมนาตอไป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 5.1-7- 4  นอกจากนี้ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดรับความรวมมือจาก ผูรับบริการ สถานท่ีอบรม 

ประชมุ สมัมนา  (แสนปาลมเทรนนิ่ง โฮม)  คืออาจารยโสภณ ภูเกาลวน  ซ่ึงมีความรู ความสามารถดานการ

บริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มาเปนท่ีปรึกษาการบริหารจัดการแสนปาลมเทรนนิ่ง โฮม เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการใหบริการของแสนปาลมเทรนนิ่ง โฮม 
ปฏิบัติท ี่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพฒันาข้ึน และเผยแพรให หนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสมรรถความสามารถ (Competency) ไดประชุมหาร ือกําหนดแบบฟอรมการรายแบบรายงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสูองคการเร ียนร ู เพ ื่อรวบรวมกิจกรรมการจัดการองคความร ูใหเปนหมวดหมู และนําไปรายผลงานในตัวบงช้ีท่ี 3.2  ซ่ึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ทําใหสํานักสงเสร ิมฯ กําแพงแสน สามารถรายงานผลกิจกรรมฯ ตอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย  และมี

กิจกรรมรวมกัน  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  รวมลงนามความรวมมือดานการประกันคุณภาพ

ระหวางมหาวิทยาลัย กับมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เม่ือวันท่ี 6 มีนาคม 2556 ณ อาคาร

ศูนยมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

จัดนิทรรศการเผยแพรรางวัลหนวยงานดีเดนสาขาพัฒนาสังคม ประจําพุทธศักราช 2554 เชน สื่อวิดีทัศน 

โครงการฝกอบรมวิชาชีพ สาธิตการขยายพันธุพืช ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-8-1  

 หลังจากนั้นเม่ือ วันท่ี 3 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และ

ผูบริหารจากทุกคณะ สํานัก และสถาบัน ถายทอดความรูดานกระบวนการ วิธีการรวบรวมขอมูล  และเขียน

รายงานผลการดําเนินงานเพ่ือใหผลการดําเนินงานได ผล 5 คะแนน ในองคประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย และองคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ โดยมีคณะกรรมการและผูแทนจาก

เครือขายการประกันคุณภาพ 5 สถาบันเขารวมกิจกรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี  ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 5.1-8-2 - 5.1-8-3 

เกณฑการประเมิน 

ผลการประเมินของคณะกรรมการเทากับผลการประเมินตนเอง    

ตัวบงชี้ที่ ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

5.1 7 ขอ 7 ขอ 8 ขอ 4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน 7 ขอ บรรลุ 7 ขอ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  

9 ขอ 
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รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 5.1-1-1 
 

คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายในสําหรับสถาบัน สํานัก ป
การศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555 

 
5.1-1-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2555 

2 5.1-2-1 คูมือการประกันคุณภาพการบริการวิชาการ พ.ศ.2556 

 
5.1-2-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 24 สงิหาคม 2555 

 
5.1-2-3 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการระดับฝาย 

3 
5.1-3-1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2556 วันท่ี 25 มกราคม 2556 

 5.1-3-2 ตัวบงชี้เลือก 1 และตัวบงชี้เลือก 2 

 5.1-3-3 ตัวบงชี้เลือก 3  

4 5.1-4-1 แผนการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 5.1-4-2 แผนภูมิการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 5.1-4-3 รายงานการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2555 ทุกฝาย 

 5.1-4-4 รายงานผลการประเมินคุณภายในปการศึกษา 2555 ทุกฝาย 

 5.1-4-5 
 

รายงานผลการประเมินตนเองสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ปการศึกษา 2555 

 5.1-4-6 หนังสือ ศธ 0513.21101/7410 วันท่ี 3 ตุลาคม 2555 

 5.1-4-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 5.1-4-8 แผนพัฒนาปรับปรุงสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน (ส.ป.ค.01) 

 5.1-4-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี 
5/2555 วันท่ี 24 สงิหาคม 2555 

 5.1-4-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 27 กันยายน 2555 

 5.1-4-11 (1) หนังสือ ศธ0513.21101/7411 วันท่ี 3 ตุลาคม 2555 
(2) หนังสือ ศธ0513.21101/7409 วันท่ี 3 ตุลาคม 2555 

5 5.1-5-1 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ครั้งที่ 6/2555 วันที่ 31 ตุลาคม 2555 

 5.1-5-2 สรุปผลการพัฒนาการดาํเนินงานตามตวับงชี ้ปงบประมาณ พ.ศ.2554 

 5.1-5-3 สรุปผลการพัฒนาการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 

6 5.1-6-1 
 

www.ku.ac.th และ http://naetc.eto.kps.ku.ac. th/newgen 
- Link แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

http://www.ku.ac.th/�
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- ฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม ของสํานักงานบริการวิชาการ 
- ฐานขอมูลองคความรูของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
- ฐานขอมูล ระบบเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี 
- ฐานขอมูล ระบบรายงานขอมูลอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 - การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 - Link บัญชี 3 มิติ 
 - Link ระบบ erp กองคลงั (แผนงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ) 
- Link งานประกันคุณภาพ : http//ku.ac.th/qa/ 
- แบบเก็บขอมูลของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
- Link สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.  
- Face book ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 
5.1-6-2 

-โปรแกรมบริหารจัดการหองพัก Epime’ 
-โปรแกรมบริหารหองอบรมสัมมนา esp 

7 5.1-7-1 รายงานผลการประเมินการดําเนินงานการฝกอบรม 44 อาชพี 

 
5.1-7-2 

 

รายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผูรับบริการสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน เรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการโครงการพัฒนาวิชาการของฝาย
การศึกษา วิจัยและพัฒนา 

 
5.1-7-3 

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสําเนาวีดิทัศนทางการเกษตร  

2. ขาวสาร เรียนรู ทํากิน สรางอาชีพ ปท่ี 4 ฉบับท่ี 19 เดือนมีนาคม 2556 

 
5.1-7-4 

รายงานผลการประเมินการดําเนินงานการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีด
ความสามารถดานการบริหารพนักงานระดับ 9 รุนท่ี 44 

 5.1-8-1 
 

(1) บันทึกขอตกลงความรวมมือเครือขายการประกันคุณภาพ 5 สถาบัน 

(2) ภาพถายกิจกรรมลงนามเครือขายประกันคุณภาพ 5 สถาบัน 

 5.1-8-2 
 
 
 
 

(1) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ท่ี 0581/2556 เรื่องแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

เครือขายความรวมมือดานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 5 สถาบัน  

(2) ภาพถายกิจกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ตัวบงช้ีอัตลักษณ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหสถาบัน สํานัก ตองมีตัวบงชี้เพ่ิมเติมพรอมเกณฑการประเมิน อยาง

นอย 1 ตัวบงชี้ โดยกําหนดใหเปนตัวบงชี้ท่ี 5.2 ซ่ึงเปนตัวบงชี้เพ่ิมเติม ลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ี

สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไวเปนหลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑมาตรฐานขอ 3 ของ

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ท้ังนี้ ตัวบงช้ีท่ี 5.2 ไมตองนําคะแนนผลการประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

 ในปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณเพ่ือสนับสนุนภารกิจ

ใหบรรลุเปาหมายได จํานวน 3 ตัวบงช้ี คือตัวบงช้ีเลือก 1  ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายบริการ

ทางวิชาการ และ ตัวบงช้ีเลือก 2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ ซ่ึงสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสนไดถายทอดตัวบงชี้ลงสูระดับฝาย  และ ตัวบงช้ีเลือก 3 ผลการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมใน

ดานตาง ๆ ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ (สมศ.18.2) 
 

ตัวบงช้ีเลือก 1  ระดับความสําเร็จของการสรางเครือขายบริการทางวิชาการ 

ประเภทของตัวบงช้ี   ผลผลิต 

เปาหมาย  5 ขอ 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.มีแผนในการพัฒนาเครือขาย 

  2.มีการดําเนินงานตามแผน 

  3.มกีจิกรรม/โครงการที่เกิดข้ึนจากความรวมมือของเครือขาย 

  4.มกีารประเมนิผลการดาํเนนิกิจกรรมของเครือขาย 

  5.มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานของเครือขาย 
 

ผลการดําเนินงาน 

ในรอบปการศึกษา 255 5 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐาน 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีแผนในการพัฒนาเครือขาย สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน กําหนดแผนพัฒนา 4 ป ภายใตชื่อวา 

แผนพัฒนาเครือขายในการบริการทางวิชาการ ( Master Plan) โดยมีวัตถุประสงคในการสรางและพัฒนา

เครือขายของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหรวมสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการของสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ไดอยางมีประสิทธิภาพและขยายขอบเขตการใหบริการทางวิชาการไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงแบง

เครือขายความรวมมือทางวิชาการ เปน 7 กลุม ไดแก 1) สรางเครือขายภายในมหาวิทยาลัย 2) สรางเครือขาย

ระดับมหาวิทยาลัย 3) สรางเครือขายองคการระหวางประเทศ 4) สรางเครือขายรวมกับเอกชน 5) สราง

เครือขายความรวมมือกับกรม กระทรวง รัฐวิสาหกิจ 6) สรางเครือขายชุมชนและทองถ่ิน 7) สรางเครือขาย

เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1-1-1  และนํามาบรรจุไวในแผน
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ยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พ.ศ. 2555-2559 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1-1-2 โดย

กําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 กลยุทธท่ี 1.1.2 สรางเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการกับหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติ ชื่อโครงการท่ี 3.7 สรางเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการกับหนวยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนระดับชาติและนานาชาติ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 1-1-3  

2. มีการดําเนินงานตามแผน  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน กําหนดบทบาทหนาท่ีและผูรับผิดชอบ

แตละกลุมเครือขาย ในปการศึกษา 255 5 ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเครือขายฯ ( Master Plan) โดยกําหนด

ระดับและลักษณะการสรางและพัฒนาเครือขาย ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ 1) การสรางเครือขาย  2) การ

ดําเนินงานของเครือขาย และ 3) การเสริมสรางความเขมแข็งของเครือขาย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตาม

ตัวบงชี้ 1-2-1  นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน จัดประชุมรวมกับมหาวิทยาลัยเครือขายเพ่ือวาง

แผนการดําเนินงานและติดตามความกาวหนาของโครงการ รวมถึงการใหขอแสนอแนะในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของโครงการท่ีดําเนินการรวมกัน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงเลือก 1-2-2 - 1-2-5 

3. มีกิจกรรม/โครงการท่ีเกิดข้ึนจากความรวมมือของเครือขาย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนสราง

เครือขายความรวมมือกับเครือขายโดยมีกิจกรรมและโครงการ สรุปไวในรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของ

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงเลือก 1-3-1 

3.1 เครือขายภายในมหาวิทยาลัย รวมกับคณะ สํานัก สถาบัน มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

การพัฒนานิสิต เกษตรกร พนักงานท้ังภาครัฐและเอกชน การจัดคาย การเปนวิทยากรถายทอดความรู

โครงการปฏิรูปการสื่อสารภาคเกษตร ในปการศึกษา 2555 ดําเนินการจํานวน 17 หนวยงาน ตามรายงานผล

การพัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 หนาท่ี 25-29 

3.2 เครือขายระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการดานการบริการวิชาการ เชน ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 

การเรียนการสอน วิทยากร การสรางและพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม และงานวิจัย ในปการศึกษา 2555 

ดําเนินการจํานวน 16  หนวยงาน  ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ประจําปการศึกษา 2555 หนาท่ี 29-35 

3.3 เครือขายรวมกับองคกรระหวางประเทศ ดําเนินการดานบริการวิชาการ เชน สนับสนุน

โครงการฝกอบรมนานาชาติ สัมมนานานาชาติ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร งานวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล  

ในปการศึกษา 2555 ดําเนินการจํานวน 10 หนวยงาน ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริม

ฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 หนาท่ี 35-37 

3.4 เครือขายรวมกับภาคเอกชน ดําเนินการดานบริการวิชาการ เชน สนับสนุนวิทยากรโครงการ

ฝกอบรมในการถายทอดองคความรู สนับสนุนสถานท่ีและงบประมาณโครงการฝกอบรม สงเสริมการตลาด

และการประชาสัมพันธ ในปการศึกษา 2555 ดําเนินการจํานวน 13  หนวยงาน ตามรายงานผลการพัฒนา

เครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 หนาท่ี 37-43 

3.5 เครือขายชุมชน และทองถ่ิน ดําเนินการและสนับสนุนการใหบริการทางวิชาการของสํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสน เชน การพัฒนาหลักสูตรโครงการฝกอบรม การเปนท่ีปรึกษา การติดตามและ
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ประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สื่อสารมวลชน ปรับปรุงภูมิ

ทัศน ดําเนินการจํานวน 11  หนวยงาน ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

ประจําปการศึกษา 2555 หนาท่ี 43-44 

3.6 เครือขายรวมกับกรม กระทรวง รัฐวิสาหกิจ ดําเนินการดานการบริการวิชาการ เชน เปนท่ี

ปรึกษาทางวิชาการ จัดโครงการฝกอบรมท้ังในประเทศและนานาชาติ ดูแลการปรับปรุงภูมิทัศน ติดตาม

ประเมินผล สงเสริมถายทอดและสนับสนุนงานวิจัย ในปการศึกษา 2555 ดําเนินการจํานวน 19 หนวยงาน 

ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 หนาท่ี 44-53 

3.7 เครือขายเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ดําเนินการดานการบริการวิชาการ เชน การ

ใหบริการวิชาการแกสังคม การถายทอดความรูและพัฒนาศักยภาพใหกับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จัด

โครงการฝกอบรม การจัดนิทรรศการ การสาธิตฝกอบรมวิชาชีพเพ่ือตอบสนองกับความตองการและแกไข

ปญหาในระดับครัวเรือนและกลุมสถาบันเกษตรกรเพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรและสามารถพ่ึงพา

ตนเองไดอยางยั่งยืน รวมท้ังกลุมใหการสนับสนุนวิทยากรและสถานท่ีศึกษาดูงานดําเนินการจํานวน 7 

หนวยงาน ตามรายงานผลการพัฒนาเครือขาย ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ประจําปการศึกษา 2555 

หนาท่ี 53-54 

4. มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมของเครือขาย  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการติดตามผล
การดําเนินงาน โดยผูรับผิดชอบในแตละเครือขายรายงานความกาวหนาตามแผนการพัฒนาเครือขายในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1-4-1  –  
1-4-2  และประเมินผลเครือขาย 3 สวน คือ การสรางเครือขาย การดําเนินงานของเครือขาย การเสริมสราง
ความเขมแข็งของเครือขาย  

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินงานของเครือขาย   สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  

ประเมินผลการสรางและพัฒนาเครือขายเปนประจําทุกป และนําผลการประเมินมาปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสมและทันกับสถานการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เนื่องจากสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหความสําคัญในการ

ทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ โดยการใชบุคลากร งบประมาณ และเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ รวมกัน ทําให

ชวยประหยัดและลดตนทุนของ การใหบริการวิชาการ  และสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสนไดระดับหนึ่ง แนว

ทางการนําผลการประเมินผลไปปรับปรุงการดําเนินงานของเครือขายท่ีเห็นไดชัดเจนและไดผล คือ การ

รวมกลุมกันเปนหุนสวนและเชื่อมโยงกันอยางเหนียวแนน  มีการประสานประโยชนระหวางกันอยางลงตัว มี

การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะสงผลใหเครือขายมีปฎิสัมพันธระหวางกัน  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิง

ตามตัวบงชี้ 1-5-1 – 1-5-2  เชน  

5.1 การฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารพนักงาน ระดับ 8 และ 

ระดับ 9 ใหกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน มีบคุลากรทีมี

ความรูความชํานาญ และประสบการณทางดานการบริหารจัดโครงการ อาคารฝกอบรม และสถานท่ี บริษัท 

อินเตอรเนชั่นแนล แอ็ดไวเซอรี่ แอสโซสิเอท จํากัด มีความพรอมดานวิชาการ และเปนความ ยอมรับระดับ

สากล สวนธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรมีพนักงานจํานวนมากท่ีจําเปนตองพัฒนา แตบุคลกร
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ฝายจัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของธนาคารไมเพียงพอตอการจัดฝกอบรมแตละป จึงทําใหหนวยงานท้ัง 3 

หนวยงานมีการรวมกันเปนเครือขาย ดําเนินการจัดหลักสูตร การพัฒนา ขีดความสามารถ ดานการบริหาร

พนักงานระดับ 8 และระดบั 9 ข้ึน จึงทําใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายท่ีกําหนดไว ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 1-5-3 – 1-5-4 

5.3 มหาวิทยาลัยเครือขายรวมกับมหาวิทยาลัยตางๆ ท่ัวภูมิภาค ไดมีการนําผลการประเมินการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือขายมาปรับปรุงการดําเนินงานในการใหบริการวิชาการตอไป ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้เลือก 1-4-2 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  เทากับผลการประเมินตนเอง    

ตัวบงชี้เลือก ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

1 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 

รายการเอกสาร 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 
1-1-1 

แผนพัฒนาเครือขายในการบริการทางวิชาการของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน(Master Plan) 

 1-1-2 แผนยุทธศาสตร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พ.ศ.2555-2559 หนา 6 

 1-1-3 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 หนา 77 

2 1-2-1 สรุปผลปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 หนา 86-88 

 1-2-2 
 
 
 
 
 
 
 

1) หนังสือ การจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 
2) หนังสือ จางเหมาดูแลและบํารุงรักษาตนไม สนามหญาและตนไมประดับภายใน
อาคารโรงกษาปณ 
3) หนังสือ การจางเหมาดูแลบํารุงรักษาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัด
นนทบุรี 
4) หนังสือ การจางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณสํานักงานเทศบาลเมืองบางศรี
เมือง 

 1-2-3 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ หลักสูตรการพัฒนาขีดความสามารถดานการ
บริหารพนักงานระดับ 8 และระดบั 9 

 1-2-4 รายงานประชุมแสนปาลมแลนดสเคป 

 1-2-5 
 

1) รายงานการประชุมมหาวิทยาลัยเครือขายครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 24 มิถุนายน 
2555 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง การประชุมวิชาการนานาชาติ APEAEN และ AIAEE 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 
 

2) รายงานการประชุมมหาวิทยาลัยเครือขายครั้งท่ี 4/2555 วันท่ี 29 พฤศจกิายน 
2555 วาระท่ี 4 เรื่องเสนอใหท่ีประชุมทราบและพิจารณา 

3 
1-3-1 

รายงานผลการพัฒนาเครือขายของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําป 
การศึกษา พ.ศ.2555 

4 
1-4-1 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน
ครั้งท่ี 1/2556 วาระท่ี 5.3.8 

 1.4-2 รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเครือขาย 

5 
1-5-1 

รายงานผลการพัฒนาเครือขายของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําป 
การศึกษา พ.ศ.2555 หนา 57 

 
1-5-2 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
ครั้งท่ี 2/2556 

 
1-5-3 

รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้งท่ี 6/2555 วันศุกรท่ี 19 
ตุลาคม 2555 

 
1-5-4 

รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้งท่ี 1/2556 วันอังคารท่ี 19 
กุมภาพันธ 2556 

 
1-5-5 

รายงานประชุมฝายสื่อการสงเสริม ครั้งท่ี 4/2555 วาระท่ี 5 ความกาวหนา ปญหา 
และอุปสรรค 
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ตัวบงช้ีเลือก 2  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3) 

ประเภทของตวับงช้ี กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ  
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑมาตรฐาน 

  1.มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

  2.มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของสํานัก/สถาบัน ไดแกการวิจัย 
การบริหารจดัการ และการเงนิ และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

  3.มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

  4.มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

  5.มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ไดจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ

ตัดสินใจ และมีผลการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-1-1 เพ่ือวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศสอดคลองกับ

ภารกิจ และนโยบายของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-1-2 

2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามภารกิจของสํานัก/สถาบัน ไดแกการ

วิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดําเนินการ จัดทําโครงการฐานขอมูลสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน เพ่ือเปน ขอมูล ในการบริหารและการตัดสิน ใจ ไดแก ขอมูล ดานการเงิน ดานพัสดุ-ครภุณัฑ 

ทะเบียนประวัติบุคลากร ดานวิทยากร ดานผูรับบริการ ขอมูลสื่อมวลชน และบริการวิชาการ ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-2-1, 2-2-2, 5.1-6-1 -  5.1-6-2 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ  

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจ

ผูใชระบบสารสนเทศ ขอมูลขาวสารผาน  website ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 2-3-1  

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันพิจารณาผลการประเมินความ

พึงพอใจผูใชระบบสารสนเทศดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-4-1 และนําผลการพิจารณาพรอมท้ัง

ขอเสนอแนะมาปรับปรุง website ของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ให เหมาะสมและเปนแหลงประชาสัมพันธ
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ขาวสารดานการบริการวิชาการท่ีเปนประโยชน เชน เรียนรูทํากินสรางอาชีพ กิจกรรมการฝกอบรมตางๆ เปน

ตน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-4-2 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน สนับสนุนใหบุคลากรติดตอสื่อสาร หรือสงขอมูลตาง ๆ ในระบบ

เครือขายของมหาวิทยาลัยเปนประจํา ท้ังนี้งานประชาสัมพันธจัดทําบัญชีรายชื่อบุคลากรของสํานักสงเสริมฯ

กําแพงแสน เพ่ือใชในการสงขอมูลขาวสารผานเครือขายนนทรี ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 2-5-1 - 

2-5-3 

 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใชระบบฐานขอมูลระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

 - ฐานขอมูลโครงการบริการวิชาการแกสังคม ของสํานักงานบริการวิชาการ  

 - ฐานขอมูลระบบเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี  

 - ฐานขอมูลระบบรายงานขอมูลอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 - ระบบบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 - Link บัญชี 3 มิติ และ ระบบ erp กองคลัง สนับสนุน ดานแผน การเงินและงบประมาณ 

 - Link สํานักประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รายงานการประเมินคุณภาพภายใน

แบบเก็บขอมูล 

 - Link สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.มก.)  

 - Link แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฐานขอมูลองคความรู และขอมูล

การประกันคุณภาพใน http://naetc.eto. kps.ku.ac.th/newgen 

 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ   เทากับผลการประเมินตนเอง    

ตัวบงชี้เลือก การดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

2 5 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน 5 .คะแนน 5 .คะแนน 

 

http://naetc.eto/�
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รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 2.-1-1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2-1-2 
แผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
พ.ศ. 2554-2556 

2 2-2-1 โครงการบริหารจัดการฐานขอมูล สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 2-2-2 ฐานขอมูลผูทรงคุณวุฒิ  

3 2-3-1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ (ประเมิน on web) 

4 2-4-1 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

 2-4-2 Homepage http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen (ปรับปรุงใหม) 

5 2-5-1 บัญชีรายชื่อบุคลากรสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนใชเครือขายนนทรี 

 2.5-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.ku.ac.th และ http://naetc.eto.kps.ku.ac. th/newgen 
- Link แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
- ฐานขอมูลงานบริการวิชาการแกสังคม ของสํานักงานบริการวิชาการ 
- ฐานขอมูลองคความรูของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
- ฐานขอมูล ระบบเลื่อนข้ันเงินเดือนบุคลากรของกองการเจาหนาท่ี 
- ฐานขอมูล ระบบรายงานขอมูลอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 - การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
 - Link บัญชี 3 มิติ 
 - Link ระบบ erp กองคลงั (แผนงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ) 
- Link งานประกันคุณภาพ : http//ku.ac.th/qa/ 
- แบบเก็บขอมูลของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
- Link สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการปฏิบัติราชการ มก.  
- Face book ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 2-5-3 
 
 
 

Homepage http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen  
องคความรูสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
1) เรื่อง การใชงานผานระบบ e-office  
2) เรื่อง การดูแลรักษา การใชงาน Notebook  
3) เรื่อง การปลูกตนตาลโตนดดวยการขุดลอม 

http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/newgen�
http://www.ku.ac.th/�
http://naetc.eto.kps.ku.ac.th/�
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ตัวบงช้ีเลือก  3  ผลการช้ีนํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ  ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน 
(เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ)   (สมศ.18.2) 

ประเภทของตวับงช้ี ผลผลิต   

เปาหมาย  5 ขอ  

รอบระยะเวลา  ปการศึกษา 2555 

 

กรรมการ หนวยงาน เกณฑมาตรฐาน 

  1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

  2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 

  3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน 

  4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน/สงัคม 

  5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  ไดดําเนินโครงการเก่ียวกับ การชี้นํา ปองกันหรือ

แกปญหาสังคมในดานตางๆ  ประเด็นท่ี 2 ภายนอกสถาบัน (เพ่ือความกินดีอยูดีของชาติ) และมีผลการ

ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ ( PDCA)  ในรอบปการศึกษา 255 5 สํานักสงเสริมและ

ฝกอบรม กําแพงแสนไดดําเนินกิจกรรมท่ีชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ภายใตโครงการบริการ

วิชาการซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ดําเนินงาน โครงการ ท่ี 3.6 พัฒนาผูประกอบการเกษตร ภายใต

โครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 1 โครงการ 9 หลักสูตร ดังนี้ โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง 

ทางรอดเกษตรไทยกาวใหมหลังภัยวิกฤติ หลักสูตรการเปดดอกเห็ดในถุงพลาสติก การแปรรูปเห็ด ผลิตภัณฑ

จากแปงสาลี การแปรรูปฟกขาว Green Bamboo Powder เทคนิคการทําผักบุงดอง น้ําพริกกระปุก อาหาร

ญี่ปุนซูชิ และการเลี้ยงไสเดือน ซ่ึงโครงการดังกลาว จัดข้ึนเพ่ือสงเสริมและพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร

ไดรับความรูและทักษะอาชีพทางการเกษตร เพ่ือนําไปพัฒนาอาชีพใหสามารถพ่ึงพาตนเองได และยกระดบั

คุณภาพชีวิตเพ่ือความกินดีอยูดี ซ่ึงไดใชวงจรคุณภาพ PDCA ในการดําเนินงาน ดังนี้  

1) มีการวางแผนการดําเนินงาน ( Plan) ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ไดรับงบประมาณ

ยุทธศาสตรเพ่ือการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร โดยไดบรรจุไว

ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา  แผนปฏิบัติการ ประจําป 2555 และ 2556 เพ่ือใชเปนแนว

ทางการปฏิบัติ  มีการประชุมคณะทํางานวางแผนวิเคราะหโครงการตาง ๆ ในบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือ
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ตอบตามความตองการของสังคม ภายใตการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย ไดแก บุคลากร วิทยากร และ

ผูรับบริการ เพ่ือสรางความเขม แข็งทางดานอาชีพทางการเกษตร ใหกับเกษตรกร ใหสามารถพ่ึงพาตนเองได

อยางยั่งยืน การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผูประกอบอาชีพทางการเกษตร  นับเปนการ

ใหบริการวิชาการท่ีสอดคลองกับภารกิจหลักดานการบริการวิชาการแกสังคมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 

กําแพงแสน ตามท่ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรศาสตรกําหนด โดยมีฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม เปน

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-1-1 – 3-1-2 

2) มีการดําเนินงานตามแผน (Do) ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ทําหนาท่ีประสานงานและ

ดําเนินการใหบริการวิชาการ  เพ่ือสรางการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งในการประกอบอาชีพ ผาน

กระบวนการถายทอดความรูรูปแบบตาง ๆ ไดแก การฝกอบรม การสาธิตฝกอบรมวิชาชีพ และการจัด

มหกรรมวิชาชีพ เปนตน ท้ังนี้ผูรับบริการ ไดรับความรู ความเขาใจเก่ียวกับการผลิต การแปรรูป การตลาด 

และการรวมกลุมเกษตรกร/สถาบนัเกษตรกร ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-1-3 

3) มีการประเมินผลการดําเนินงาน (Check) ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม มีการ

ประเมินผลการดําเนินงาน ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา ทุกโครงการ และนําผลการ

ประเมินท่ีไดไปพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการใหเหมาะสมและตรงความตองการของผูรับบริการ 

และรายงานผลการประเมินของการบริการวิชาการในที่ประชุมค ณะทํางาน การประชุมฝายสงเสริมเผยแพร

และฝกอบรม ค ณะกรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน และคณะกรรมการประจําสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนทราบ รวมท้ังมีการรายงานผลการดําเนินงานแกวิทยาเขตกําแพงแสนและ

มหาวิทยาลัยเปนรายไตรมาส นอกจากนั้นฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมไดมีการติดตามผลการนําความรูท่ี

ไดรับจาการฝกอบรม การสาธิตวิชาชีพไปปรับใชในการประกอบอาชีพ โดยการออกไปเยี่ยมท่ีบานของ

เกษตรกร การโทรศัพทสอบถาม เปนตน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-1-4 

4) มีการนําผลการดําเนินมาเปนแนวทางปรับปรุง ( Action) ภายหลังการดําเนินงานโครงการ

สิ้นสุดลง จะมีการประเมินผลโครงการทุกครั้ง ผลการประเมินท่ีไดจะเปนประโยชนในการพัฒนา การปรับปรุง

โครงการ/ กิจกรรมการใหบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ ชุมชมมากท่ีสุด อันจะ

นําไปสูความอยูดีกินดีของเกษตรกรซ่ึงเปนคนสวน 

ซ่ึงโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร ไดรับอนุมัติใหดําเนินการมาตั้งแตป 2553 จนถึง

ปจจุบัน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้  3-1-1 -  3-1-4 

นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมการเรียนรูใหเกิดทักษะในการประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร และสามารถพ่ึงพาตนเองได สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนจึงไดดําเนินการโครงการท่ี 5.1การ

พัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกรข้ึน ภายใตกระบวนการสรางความมีสวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ

ชุมชน รวมถึงเพ่ือเปนการสรางเครือขายการศึกษาและบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชุมชนและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี เก่ียวของในการพัฒนาการจัดการศึกษาแกเกษตรกร 

ซ่ึงโครงการโรงเรียนบุตรเกษตรกรมีวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ โดยแบงการดําเนินงานออกเปน 3 
ชวง ไดแก ชวงการเตรียมงาน ชวงดําเนินการ และชวงจัดทําสรุปผลการศึกษา โดยคณะทํางานโครงการ
โรงเรียนบุตรเกษตรกรไดมีการลงพ้ืนท่ี เพ่ือรวบรวมขอมูลเบื้องตนของชุมชน/ผูเรียน ทดสอบความรูและ
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ทักษะดานการเกษตรของผูเรียน รวมถึงดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตามรูปแบบท่ีไดกําหนดรวมกันกับผูเรียน 
นอกจากนี้ไดมีการติดตามผลการจัดทําแปลงเรียนรูของผูเรียน โดยมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการเกษตรเปนผูให
คําปรกึษา ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้เลือก 3-1-5 

2. บรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80 การดําเนินกิจกรรมท่ีผานเปนไปตามท่ีกําหนด

ในแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555 โดยนําแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรมเปน

แนวทางการดําเนินงานใหบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม ซ่ึงประกอบดวยโ ครงการพัฒนาผูประกอบการ

อาชีพการเกษตร ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือสรางความกินดีอยูดีใหกับเกษตรกร

และประชาชนผูสนใจท่ัวไป ผานกระบวนการจัดอบรม และการสาธิตฝกอบรมวิชาชีพ และโครงการพัฒนา

โรงเรียนบุตรเกษตรกร สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  สามารถดําเนินงานโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพ

การเกษตรและโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกรไดบรรลุเปาหมายตามแผนและกิจกรรมท่ีกําหนดไวไมต่ํา

กวารอยละ 80 ดังนี้ 

โครงการ แผน ผล บรรลเุปาหมาย (%) 

โครงการพัฒนาผูประกอบการอาชพีการเกษตร ภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนา 

1) สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทางรอดเกษตรไทย 

กาวใหมหลังภัยวิกฤติ 

500 คน 525 คน 100 

2. จัดฝกอบรมทางการเกษตร 41 อาชีพ 1,500 คน 1,543 คน 100 

3.จดัฝกอบรม 9 หลักสูตร ดังน้ี 

3.1) หลักสูตร การเปดดอกเห็ดในถุงพลาสติก 20 คน 20 คน 100 

3.2) หลักสูตร การแปรรูปเห็ด 30 คน 30 คน 100 

3.3) หลักสูตร ผลิตภัณฑจากแปงสาลี 30 คน 30 คน 100 
3.4) หลักสูตร การแปรรูปฟกขาว 30 คน 30 คน 100 
3.5) หลักสูตร Green Bamboo Powder 100 คน 80 คน 80 
3.6) หลักสูตร เทคนิคการทําผักบุงดอง 50 คน 50 คน 100 
3.7) หลักสูตร นํ้าพริกกระปุก 30 คน 30 คน 100 
3.8) หลักสูตร อาหารญี่ปุนซูชิ 30 คน 30 คน 100 
3.9) หลักสูตร การเลี้ยงไสเดือน 30 คน 40 คน 100 

รวม 2,350 คน 2,408 คน 100 

โครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

แนวทางการพัฒนาโรงเรยีนบุตรเกษตรกร 1 เรือ่ง 1 เรื่อง 100 

ผลการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม แลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนดไว คิดเปนรอยละ 100.00  

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-1-3  

 3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในชุมชน   โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร และ

โครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร มีประโยชนและสรางคุณคาตอผูรับบริการและชุมชน โดย การติดตาม

ผล ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง เพ่ือใหผูรับบริการ และชมุชนมีความอยูดีกินดี 

สามารถประกอบอาชีพและพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน ดังนี้ 
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 3.1 โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร  ผูผานการฝกอบรมหลักสูตร น้ําพริกกระปุก ซ่ึง

เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนพอเพียงคลองบางน้ําจืด ท่ีสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณท่ีไดรับ จากการ

ฝกอบรมไปใชในการดํารงชีวิต สรางอาชีพใหกับตนเอง และรวมกลุมผลิตน้ําพริกจําหนายใหกับผูบริโภค มีการ

บริหารจัดการกลุมโดยการจัดสรรรายรับใหกับกลุมและสมาชิกกลุม เพ่ือใหกิจกรรมกลุมเกิดการพัฒนา ตอ

ยอดองคความรู และสามารถสรางรายไดใหกับสมาชิกกลุม นอกจากนี้ยังมีสวนรวมในการรวมคิด รวมทํา รวม

สงเสริมและถายทอดความรูสูเกษตรกร และชุมชนรอบขาง จนทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและยั่งยืน อันจะไปสู

ความอยูดีกินใหกับตนเอง ครอบครัว และชุมชนตอไป ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-1-4 - 3-3-1 

 3.2) โครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร ไดมีการใหความรูดานการเกษตรแกนักเรียน

โรงเรียนบุตรเกษตรกรตามความตองการและปญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น เชน การปลูกผักสวนครัว การปลูก
ขาวโพด ซ่ึงนักเรียนสามารถนําผลผลิตท่ีไดจากการปฏิบัติไปจําหนาย ทําใหครอบครัวมีรายไดเพ่ิมข้ึน 
นอกจากนี้นักเรียนโรงเรียนบุตรเกษตรกรยังนําความรูท่ีไดรับจากการเรียนไปเผยแพรตอใหครอบครัว และ
เพ่ือนบานในชุมชนดวย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตัวบงชี้เลือกท่ี 3-3-2 

 4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชน/สังคม  จากผลการดําเนินงาน

โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษต รและ โครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร  ไดมีการติดตาม

ประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึ นเปนระยะๆ โดย โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษต ร ไดออกไปเยี่ยมเยียน

เกษตรกร การโทรศัพทสอบถาม รวมท้ังการจัดอบรมตอยอดตามคําขอของเกษตรกรผูผานการฝกอบรม และ

ชุมชน ตัวอยางเชน หลักสูตรน้ําพริกกระปุก ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําความรู  ทักษะ และประสบการณ

ท่ีไดรับจากการฝกอบรมไปประกอบอาชีพ โดยการผลิตและจําหนายน้ําพริกในงานและเทศกาลตางๆ เชน งาน

เกษตรจังหวัดสระบุรี งานประเพณีรับบัว งานคลินิกเคลื่อนท่ีจังหวัด งานในเครือของสหพัฒน เปนตน ซ่ึงผู

ผานการฝกอบรมใชผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีอยูในชุมชนมาผลิตน้ําพริกเพ่ือจําหนายใหผูบริโภค ทําใหเกิดการ

สรางงานสรางรายไดใหกับกลุมและคนในชุมชน ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-4-1 

สําหรับโครงการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร นอกจากใหความรูแกนักเรียนโรงเรียนบุตรเกษตรกร
แลว นักเรียนท่ีผานการเรียนรูภาคทฤษฎีไดมีการรวมกลุมกัน เพ่ือนําองคความรูท่ีไดรับมาทดลองปฏิบัติท้ังใน
พ้ืนท่ีของตนเองและพ้ืนท่ีศูนยเรียนรูบานหวยมาลอย โดยแบงกิจกรรมตางๆ ออกตามความถนัดและความ
ตองการเรียนรูของแตละคน เชน แปลงเรียนรูการปลูกหญาเนเปยร แปลงเรียนรูการปลูกขาวสินเหล็ก เปนตน 
ซ่ึงผลจากการจัดทําแปลงเรียนรูนั้น ทําใหหนวยงานอ่ืน ๆ สนใจเขามาศึกษาดูงานในแปลงเรียนรูดังกลาว โดยมี
นักเรียนของโรงเรียนบุตรเกษตรกรเปนวิทยากรในการบรรยาย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตัวบงชี้เลือกท่ี  
3-3-2 

 5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  จากการดําเนินงานการใหบริการวิชาการของ  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ซ่ึงโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตรเปนหนึ่งในโครงการตาง ๆ ท่ีมีการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่องและสงผลตอการเพ่ิมผลผลิต การลดตนทุนการผลิต การสรางรายไดแกตนเองและ

ครอบครัว สงผลตอการยกระดับและคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน เชน หลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ จัดใหองคการ

บริหารสวนตําบลแสนตอ หลักสูตรการแปรรูปเห็ด จัดใหบุคคลท่ัวไป หลักสูตรการแปรรูปฟกขาว จัดใหกลุมผู

ปลูกฟกขาว หลักสูตรน้ําพริกกระปุก จัดใหวิสาหกิจชุมชนพอเพียงคลองบางน้ําจืด และหลักสูตรการเลี้ยง
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ไสเดือน จัดใหเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี ทําใหโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตรดังกลาวไดใชเปน

ขอมูลประกอบในการขอรับเปนหนวยงานดีเดนของชาติ จนทําใหสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ไดรับคัดเลือกเปนหนวยงานดีเดนของชาติ สาขาพัฒนาสังคม ประจําป 2554 จากสาํนกังานคณะกรรมการ

เอกลักษณของชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 3-5-1 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  เทากับผลการประเมินตนเอง    

ตัวบงช้ีเลือก 
ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 

3 N/A N/A 5 ขอ N/A N/A 5 คะแนน 

รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1,2 3-1-1 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  

1 3-1-2 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556  

1,2,3 3-1-3 สรุปผลปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  

1,3 3-1-4 รายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร  

1 3-1-5 การศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนบุตรเกษตรกร 

3,4 3-3-1 รายงานผลการดําเนินงาน 30 ป ศูนยสงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

3,4 
3-3-2 

ภาพการจัดทําแปลงเรียนรูของนักเรียนโรงเรียนบุตรเกษตรกร(ในเลมการศึกษา
แนวทางฯ) 

4 3-4-1 สรุปการติดตามผลผูรับบริการหลักสูตรน้ําพริกกระปุก  

5 3-5-1 เกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติหนวยงานดีเดนของชาติ ประจําป 2554 
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องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนดตัวบงชี้ใน องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้  ซ่ึงเปนองคประกอบท่ีแสดงถึงการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหบริการเพ่ือให

มีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการอยางตอเนื่อง 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ดําเนินงาน จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา มีผลการประเมินตนเอง ไดคะแนนเฉลี่ย 5 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ 

ดีมาก  สวนผลการประเมินของ คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 5 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก

รายละเอียดดังตารางท่ี 2.13 

ตารางท่ี  2.13 สรุปผลการประเมินองคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  

 
  เปาหมาย ผลการดําเนินงาน ป 2555 ผลการประเมิน 

(เต็ม 5) 
 

หมายเหตุ ตัวบงช้ี หนวย  2555 2556 ตนเอง กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ 
(% หรือ
สัดสวน) 

ตนเอง กรรมการ 
ตัวหาร ตัวหาร 5.00 5.00 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน     

6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรบัปรงุ

กระบวนการดาํเนินงาน 

ขอ 5 5 5 5 5.00 5.00  

 



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 141 

141 

 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (ก.พ.ร.) 

 

ชนดิของตวับงช้ี  กระบวนการ  

เปาหมาย  5 ขอ 

รอบระยะเวลา  ปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 

เกณฑมาตรฐาน 
กรรมการ

ประเมิน 

ประเมิน

ตนเอง 
เกณฑมาตรฐาน 

  1.  มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญ

ครบถวน ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความ

เชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของ

มหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

  2.  มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 

Process) ท่ีสําคัญจากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและ

จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลด

ขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

  5.  มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอ

ตอผูมีอํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนด

กระบวนการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณตอไป 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 255 5 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีผลการดําเนินการตามเกณฑ
มาตรฐานครบ 5 ขอ ดังนี้ 

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก ( Core Process) ท่ีสําคัญครบถวน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเช่ือมโยงระหวาง

กระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน มีหนวยงานระดับฝายท่ีดําเนินการรวมกัน เพ่ือใหภารกิจของสํานัก

สงเสริมฯ กําแพงแสน ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการประกันคุณภาพสํานัก

สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 25 กันยายน 2554 วาระท่ี 2 เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอท่ี 

2.3 การทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ตามภารกิจของสํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน 
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แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ี 1) การใหบริการวิชาการ ( Academic Service) และกลุมท่ี 2 คือ การ

ใหบริการ (Service)  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-1 – 6.1-1-2 โดยแตละกลุมจะครอบคลุม

ภารกิจงานของแตละฝาย ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-3 – 6.1-1-4 ดังนี้ 

 กลุมท่ี 1 การใหบริการวิชาการ Academic Service) เปนการสนับสนุนการพัฒนาคน ชุมชน 

สงัคม และประเทศชาติ โดยการการใหบริการวิชาการอยางเปนระบบ ไดแก 

    1)  การสงเสริมเผยแพร เปนการนําผลงานทางวิชาการจากการคนควาวิจัย และเทคโนโลยี

จากอาจารย นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไปสงเสริมและถายทอดสูบุคคลเปาหม าย

ในรูปแบบของการศึกษาความตองการ  ความรูเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ีเหมาะสม การสงเสริมและพัฒนา

เครือขายสถาบันเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง และพ่ึงพาตนแองไดอยางยั่งยืน   ดําเนินการโดยฝายสงเสริม

เผยแพรและฝกอบรม ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (1) 

    2) การฝกอบรม เปนการใหบริการวิชาการแกสังคมท่ีมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใน

รูปแบบของการศึกษาความจําเปนการฝกอบรม การพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการโครงการฝกอบรม และ

การติดตามและประเมินผลการฝกอบรม ตลอดจนการใหความปรึกษาดานการจัดฝกอบรม สัมมนาวิชาก าร 

การศึกษาดูงาน เปนตน ดําเนินการโดยฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัว

บงชี้ 6.1-1-5 (2) 

    2) การศึกษา คนควา วิจัย รวบรวมและสรางองคความรูในการพัฒนาการเกษตร ดําเนินการ

โดยฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (3) 

    3) การผลิต พัฒนา และบริการสื่อในรูปตาง ๆ  เชน สื่อวัดิทัศน รายการวิทยุ เอกสาร

เผยแพร และสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนงานสงเสริมเผยแพร การฝกอบรม และการเรียนการสอนแก

หนวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ดําเนินการโดยฝายสื่อการสงเสริม  ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (4) 

 กลุมท่ี 2 การใหบริการ (Service) การดําเนินงานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูรับบริการ

ทางดาน การใหบริการดานสถานท่ีในการจัดอบรม ประชุม สัมมนาโดยสํานักงานเลขานุการ ดังปรากฏใน

หลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-5 (5, 6) 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก  (Core 

Process) ท่ีสําคัญจากความคาดหวังและความตองการของผูรับบริการ  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มี

ภารกิจหลักหลายดาน ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการจัดทําและทบทวนขอกําห นดท่ีสําคัญของการ

ดําเนินงานหลัก ( Core Process) เพ่ือใหการบริการเปนไปตามความตองการของผูรับบริการ โดยการเปด

โอกาสใหผูรับบริการมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตและกิจกรรม จากประชุมคณะกรรมการบริหาร  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ครั้งท่ี  8/2554 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-1 โดยมอบหมาย

ใหฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมไปทบทวนขอกําห นดท่ีไดสําคัญของกระบวนการหลัก ( Core Process) 

โดยพิจารณาจากความสําคัญและเรงดวนในการดําเนินงานตาม ความคาดหวังและความตองการของ

ผูรับบริการ ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-2-1 ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมจึงไดคัดเลือก
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กระบวนการดําเนินงานหลัก ( Core Process) งานฝกอบรม : โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร ซ่ึง

เปนโครงการท่ีมุงใหความรูและทักษะอาชีพแกเกษตรกรและประชาชนผูสนใจท่ัวไปสามารถนําไปพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรมใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดยมีขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการคือ การบริหาร

จัดการดานการฝกอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ และกําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนการ คือ ผูเขารับการ

ฝกอบรมมีความพึงพอใจ อยูในเกณฑมาก มีคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 คะแนน ดังปรากฏในหลักฐาน

อางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-1-2  รวมท้ังนําขอเสนอแนะ  ขอผูเขารับการฝกอบรมภาพรวมในป  2554 ดานการ

บริหารจัดการมาพิจารณา การจัดทําและทบทวนขอกําห นดท่ีสําคัญของการดําเนินงานหลัก ( Core Process) 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-2-2 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน มีการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้ง

ท่ี 3/2555 วันท่ี 27 เมษายน 2555 วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอท่ี 2 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและ

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ( Work Flow) เพ่ือออกแบบและทบทวนกระบวนการทางดานการฝกอบรมโครงการ

พัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตรข้ึน เพ่ือใหเปนแนวทางการปฏิบัติ งานของบุคลากรใหเปนตามมาตรฐาน

เดียวกัน โดยการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร ไดกําหนดรายละเอียด

ของเนื้อไว 5 บท คือ 1) ความเปนมาของโครงการ 2) การสํารวจและความจําเปนในการฝกอบรม 3) การสราง

และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม 4) การบริหารจัดโครงการ และ 5) การประเมินผลและติดตามผลการฝกอบรม 

โดยภายในคูมือ ฯ จะมีข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินงานโครงการ

ฝกอบรมใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรผูรับผิดชอบตอไป 

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-3-2 พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมอยางชัดเจน  ดัง

ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-3-3 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมี

ประสิทธิภาพ เชน ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอ

รองเรียน เปนตน ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม รวมกับฝายตาง ๆ ของสํานักสงเสริม ฯ กําแพงแสน  

ดําเนินงานโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตรภายใตโครงการเกษตรเพ่ือยุทธศาสตรการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนระยะเวลา 4 ป โดยเริ่มโครงการเม่ือป 2552 ซ่ึงจํานวน 10 หลักสูตร/วิชา ผู

เขารับการฝกอบรม จํานวน 445 คน  จนถึงปจจุบัน จํานวน 51 หลักสูตร/วิชา ผูเขารับการฝกอบรม 2,408 

คน ในระยะเวลา 4 ปท่ีผานมาคณะทํางานโครงการ ไดมีการทบทวนหรือปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

โดยเริ่มจากการจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) พัฒนาเปนมาเปนคูมือปฏิบัติงานโครงการ เพ่ือใหบุ คคล

การผูรับผิดชอบแตละหลักสูตรสามารถนําคูมือปฏิบัติงานไปใชเปนแนวทางปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกัน 

นอกจากนั้นไดดําเนินการปรับปรุงโครงการอบรมท่ีมีผูสนใจเขารวมอบรมนอยหรือไดรับความสนใจนอย ก็จะ

ปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหตรงตามความตองการ  และไดมีการปรับปรุงกระบวนการฝกอบรมตามคูมือการ

ปฏิบัติงาน โดยการหาความตองการฝกอบรมจากแบบประเมินผล จาก การสัมภาษณผูเขารับการฝกอบรม  

รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล  มาวิเคราะหจัดลําดับความตองการฝกอบรมของหลักสูตรตาง ๆ  และไดมีการ
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ประชาสัมพันธโครงการฝกอบรม ผานสื่อตาง ๆ และดําเนินการจัดฝกอบรม การจัดโครงการหลักสูตรท่ีเนนให

ผูเขารับการฝกอบรมไดมีการฝกปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดทักษะสามารถนําไปประกอบอาชีพได และประเมินผลการ

ฝกอบรม จากการทบทวนข้ันตอนการปฏิบัติงานในป 2554 และนําปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตัิงานติในป 

2555 ใหมีประสิทธิภาพ ทางโครงการไดมีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

4.1 การลดข้ันตอนท่ีไมจําเปนลง จาก 6 ข้ันตอนในป 2554 เปน 5 ข้ันติตอนในป 2555 โดย

การตัดข้ันตอนพิธีเปดการฝกอบรมออกไป เนื่องจากหลักสูตรสวนใหญใชเวลาในการฝกอบรมเพียงวัน

เดยีว 

4.2 การลดจํานวนเขาหนาท่ีใหนอยลง เชน ข้ันตอนรับลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรม  และ

ข้ันตอนการดําเนินการจัดฝกอบรม ซ่ึงในป 2554 .ใชเจาหนาท่ีรับลงทะเบียน 2 คน แตในป 2555 ใชเจา

หนารบัลงทะเบียนเพียง 1 คนเทานั้น 

4.3 การลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตละข้ันตอน มีการทบทวนระยะเวลาการปฏิบัติงานใน

สวนข้ันตอนรับลงทะเบียนผูเขารับการฝกอบรมใหส้ันลงแตการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเทาเดิมหรือ

เพ่ิมข้ึน ในป 2554 ใชเวลารับลงทะเบียน 5 นาทีตอคน ในบณะท่ีป 2555 ใชเวลารบัลงทะเบียนเพียง 2 

นาท่ีตอคนเทานั้น  

ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน

เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการแจงในบุคลากรทราบเพ่ือสรางความเขาใจรวมกันหลายวิธีการ

ดวยกันคือ การแจงในท่ีประชุฝาย การทําคูมือปฏิบัติงาน การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน ( Work Flow) 

และจัดทําเอกสารตาง ๆ  ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-4-1 - 6.1-4-4  และ 6.1-3-2 - 6.1-3-3 

5 มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมี

อํานาจเพ่ือใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการใน

ปงบประมาณตอไป   ฝายสงเสริมเผยแพร และฝกอบรม  ไดรายงาน ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาผู

ประกอบอาชีพการเกษตรในท่ีประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม และสรุปผลการปฏิบัติงานประจําป 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-5-1 - 6.1- 5-3 สําหรับ

กระบวนการดําเนินงานโครงการ การบริหารจัดการโครงการ ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรมไดมีการ

รวบรวมและจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงาน และนําเสนอ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ครัง้ท่ี  6/2555 ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-5-4 เพ่ือพิจารณาและให

ขอเสนอแนะ กอนท่ีจะนําไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรผูรับชอบในแตละหลักสูตรตอไป   

ดังปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี้ 6.1-3-1  -  6.1-4-1 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ  

4 ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 ขอ 



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 145 

145 

ผลการประเมินของคณะกรรมการ  เทากับผลการประเมินตนเอง    

ตัวบงชี้ท่ี ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ เปาหมาย 

2555 

การประเมิน

เปาหมาย 

เปาหมาย 

2556 2553 2554 2555 2553 2554 2555 

6.1 5 ขอ 5 ขอ 5  ขอ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 บรรล ุ 5 
ตัวอยาง 

 รายการหลักฐาน 

ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

1 6.1-1-1 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 25 กันยายน 2555 วาระท่ี เรื่อง
พิจารณา ขอ 2.3 (1) 

 6.1-1-2 กระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ของสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน  

 6.1-1-3 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ป 2555-2559 

1,2 6.1-1-4 แผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 2554 2555 

 
6.1-1-5 

 

 

 

กระบวนการใหบริการ 

(1) กระบวนการจัดนิทรรศการ 

(2) กระบวนการขอใชบริการฝกอบรม 

(3) กระบวนการงานท่ีปรึกษาทางวิชาการ (พัฒนาวิชาการ) 
(4) กระบวนการสําเนาวีดิทัศน 
(5) กระบวนการใหบริการหองพัก 

(6) กระบวนการทําความสะอาดอาคารตึกพัก  

 6.1-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ครั้งท่ี 8/2554 

 6.1-2-2 

 

รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 
27 เมษายน 2555 วาระท่ี 5 เรื่องรายงานความกาวหนาของโครงการ 
โครงการท่ี 3.6 พัฒนาผุประกอบอาชีพการเกษตร 

3 
6.1-3-1 

รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 
27 เมษายน 2555 วาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา ขอท่ี 2 การจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work  Flow) 

3,4,6 6.1-3-2 คูมือการปฏิบัติงานการดําเนินงานหลัก (Core Process) งานฝกอบรม : 
โครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร 

 6.1-3-3 แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพการเกษตร 

4 6.1-4-1 

 

รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 
27 เมษายน 2555 วาระท่ี 5 เรื่องรายงานความกาวหนาของโครงการ 
โครงการท่ี 3.6 พัฒนาผุประกอบอาชีพการเกษตร 
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ขอท่ี หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสาร 

 6.1-4-2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work flow) ดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการพัฒนา
ผูประกอบอาชีพการเกษตร ป 2554 

 6.1-4-3 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (work flow) ดําเนินการจัดฝกอบรมโครงการพัฒนา
ผูประกอบอาชีพการเกษตร ป 2555 

 6.1-4-4 รายงานผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโครงการพัฒนาผูประกอบอาชีพ
การเกษตรปงบประมาณ 2554 และ 2555 

5 
6.1-5-1 

รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 
28 กรกฎาคม 2555 วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง ขอท่ี 3.7 การพิจารณาการ
จัดทําคูมือการปฏิบัติงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 

 6.1-5-2 รายงานการประชุมฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม ครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 
19 กันยายน 2555 

 6.1-5-3 สรุปผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2555 โครงการท่ี 3.6พัฒนาผู
ประกอบอาชีพการเกษตร 

 6.1-5-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ครัง้ท่ี 6/2555 วันท่ี 31 ตุลาคม 2555 
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บทท่ี 3   

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมนิตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการดําเนินงาน  

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการดําเนินงาน พิจารณาในตามองคประกอบ
คุณภาพ 6 องคประกอบ โดยมีตัวบงชี้ท้ังหมด 13 ตัวบงชี้ แบงเปน 3 ประเภท ไดแก ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ และผลผลิต ซ่ึงมีการกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนน
ตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สวนการ
ประเมินเปาหมาย และพัฒนาการ ไมคิดคาคะแนน แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย โดยแปลความหมายของ
คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 

0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจท้ัง 4 ดาน 

การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พบวา  มีการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี
กําหนดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยมีผลการประเมินตนเอง ได คะแนนเฉลี่ย 4.87 
ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก รายละเอียดดังตารางท่ี 3.1คณะกรรมการฯ ไดคะแนนเฉล่ีย 4.87 ผลประเมินไดคุณภาพระดับ ดีมาก 

ตารางที่ 3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ (ป.2) 
 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมนิเฉลีย่ (เต็ม 5) ผลการ

ประเมิน 
กรรมการ 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 
สฝ.กพส. กรรมการ สฝ.กพส. กรรมการ สฝ.กพส. กรรมการ สฝ.กพส. กรรมการ 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน 
วัตถปุระสงค และแผนดําเนินการ   

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกจิหลัก -  5.00 5.00 4.75 4.40 4.81 4.55 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 3 การบรหิารและจดัการ  5.00 5.00 5.00 3.75 -  5.00 4.00 ดี 
องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ -  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก 
องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

-  4.00 4.00 -  4.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและ
ปรบัปรงุระบบดําเนินงาน 

-  5.00 5.00 -  5.00 5.00 ดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 5.00 4.89 4.89 4.75 4.40 4.87 4.40  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี  



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 148 

148 

 เม่ือพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะทอนผล

การดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดังนี้ 

1. การสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอน พบวาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีขาราชการ (สาย

วิชาการ) สอนนิสิตคณะเกษตร บางเขน และวิชาพ้ืนฐานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. การสนับสนุนภารกิจดานการวิจัย พบวา สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีนโยบายใหฝายการศึกษา 

วิจัยและพัฒนา ดําเนินการโครงการพัฒนาวิชาการตามวัตถุประสงคของผูวาจางและฝายการศึกษาฯ จะ

ดําเนินการงานวิจัยควบคูกับโครงการพัฒนาวิชาการ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดกําหนดตําแหนง

นักวิชาการเกษตรมีภาระงานดานงานวิจัยของ จํานวน 20 คน 

3. การสนับสนุนภารกิจดานการบริการทางวิชาการแกสังคม  พบวาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ได

ดําเนินกิจกรรมตามตัวบงชี้ท่ี 2.1 ถึงตัวบงชี้ท่ี 2.3 โดยมีเครือขาย 7 กลุมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรแกสังคม

และประเทศชาติ 

4. การสนับสนุนภารกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  พบวาสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยางตอเนื่อง 

3.2 ผลการวิเคราะหตนเองในภาพรวมตามองคประกอบคุณภาพของสํานัก  

  การพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน สามารถ

วิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ ในแตละองคประกอบ สรุปไดดังนี้  

 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนงาน 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีผลการประเมินตามรูปแบบและกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายในองคประกอบท่ี 1 เทากับ 5.00  คะแนนอยูในเกณฑระดับ  ดีมาก  โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินกิจกรรมครบทุกตัวบงชี้ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในระบบการประกันคุณภาพของ

หนวยงานระดับสํานัก  

 ผลการวิเคราะหตนเองระดับหนวยงาน   

ผลจากการวิเคราะหตนเองของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในองคประกอบที่ 1 พบวา 

จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการในการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อยางเปนระบบ โดยมีบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทําแผนกลยุทธ 
จุดควรพัฒนา 

    - 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรกําหนดวาระการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ

ประจําปไวในวาระเพ่ือพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 
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องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

สํานักสงเสริม และฝกอบรม  กําแพงแสน มีภารกิจในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยนําผลงาน

การศึกษา คนควา วิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ออกเผยแพรสูสาธารณชน รวมท้ังผลิต พัฒนาและบริการสื่อ เพ่ือ

ใชในการสงเสริมเผยแพร ฝกอบรม และเพ่ือการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังใหบริการดานสถานท่ีเพ่ือจัด

อบรม ประชุม สัมมนา และดูแลปรับปรุงภูมิทัศนตามสถานท่ีตาง ๆ มีผลการประเมินตามรูปแบบและ

กระบวนการประเมินคุณภาพภายในองคประกอบที่ 2  เทากับ 4. 81 คะแนน  อยูในเกณฑ ระดับดีมาก โดย

พิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบงชี้ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในระบบการประกัน

คุณภาพของหนวยงานระดับสํานัก 

  จุดแข็ง  

1. มีหลักสูตร/กิจกรรมท่ีสรางความเขมแข็งของชุมชนใหสามารถพ่ึงพาตนเองได  

2. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนมีการใหบริการวิชาการท่ีหลายหลายตอเนื่องและยั่งยืน  

 3. บุคลากรมีความรูความสามารถในการใหบริการวิชาการท่ีหลากหลายและสามารถทํางานทดแทน

กันไดเปนอยางดี 

 4. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีสถานท่ีและสิ่งสภาพแวดลอมเหมาะแกการเรียนรู 

  จุดท่ีควรพัฒน า 

 บุคลากรสวนใหญยังขาดทักษะและประสบการณในการทํางานวิจัย  

  ขอเสนอแนะ  

 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ควรพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย โดยการเพ่ิมทักษะและประสบการณใน

การทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง เพ่ือใหสอดคลองกับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย   

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

สํานักสงเสริม และฝกอบรม  กําแพงแสน มีผูบริหารหนวยงานท่ีนําระบบการบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล มาใชในการบริหาร ซ่ึงเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการ

กําหนดทิศทาง กําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและแผนปฏิบัติการขององคกร ซ่ึงเปนอีกชองทางหนึ่งใหบุคลากรมี

โอกาสไดศึกษา เรียนรูตามท่ีไดกําหนดไวในแผนการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  และปลูกฝง

ใหบุคลากรมีความรักในองคกร ซ่ึงคณะกรรมการบริหารไดนําผลมาพิจารณาปรับปรุงการบริหารและจัดการ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 

กําหนดไววา สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู

อยางสมํ่าเสมอสํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสนจึงไดกําหนดแผนการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรู

ดานบริการวิชาการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวและเพ่ือพัฒนาไปสูการใหบริการทางวิชาการแกสังคมได

อยางยั่งยืนและยังชวยกระชับและลดชองวางระหวางบุคลากรรุนใหมกับบุคลากรรุนเกาดวย 

สํานักสงเสริมฯ  กําแพงแสน กําหนดแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ปงบประมาณ  

2555-2559 เพ่ือใหสอดคลองกับการแถลงนโยบายตอสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามวาระการดํารง
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ตําแหนงของผูอํานวยการ ไดดําเนินการใหความรูดานการพัฒนาบุคลากรดวยการฝกอบรม และไดเรียนเชิญ

ผูทรงคุณวุฒิประจําหนวยงานมาเปนวิทยากรบรรยายเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาตอคณะอนุกรรมการ และ

คณะกรรมการพัฒนาระบบสมรรถนะความสามารถ (Competency)  เพ่ือทําการประเมินสมรรถนะของ

บุคลากรตามระบบ Competency ท่ีสํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดไว โดยในข้ันตอนแรกเปนการสรางและพัฒนา 

เตรียมบุคลากร เตรียมเครื่องมือท่ีใชในการประเมิน ดําเนินการประเมินและจัดทําแผน IDP รายบุคคล 

นอกจากนี้ไดจัดทําแผนการพัฒนาความกาวหนาในสายงาน (Career Development) เชน การสรางระบบคน

ดี คนเกง (Talent Management) ผงัทดแทน (Succession Plan) ซ่ึงตองอาศัยระยะเวลาในการดําเนินการ

พัฒนา และจากการดําเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  จึงทําใหสํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ไดมีการกําหนดใบมอบหมายงาน ( JA) ใหสอดคลองกับ competency ในการนําไปสูการพัฒนา

รายบุคคล IDP และเชื่อมโยงกับการประเมินเพ่ือพิจารณาความดีความชอบประจําป 

สําหรับดานการบริหารความเสี่ยงท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหเปนตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมข้ึนในระบบประกัน

คุณภาพ  การบริหารจัดการดานความเสี่ยงของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดดําเนินการมา อยางตอเนื่อง

ตั้งแตป 2549 ซ่ึงสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนไดพิจารณาแลววามีความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยท่ีเก่ียวของ 

7 ดาน คือ ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานบริหารงานบุคคล ดานการบริหาร 

ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ดานการบริหารพัสดุ และดานการเงินบัญช ี 

 จุดแข็ง 

1. มีการรวบรวมองคความรูเพ่ือถายทอดและพัฒนาบุคลากร มุงสูองคกรแหงการเรียนรู 

2. สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ใหความสําคัญตอแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางเปน

รูปธรรม ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษและมีการดําเนินการตามแผน 

  จุดท่ีควรพัฒนา  

1. สัดสวนการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) เพ่ิมข้ึน แตภาระงานตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีความจําเปนเรงดวน  ทําใหบุคลากรไมสามารถไปเรียนรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

สมรรถนะท่ีขาดหายไปอยางครบถวน 

 ขอเสนอแนะ 

- 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

การวิเคราะหตนเองจากผลการดําเนินงานสํานักสงเสริม และฝกอบรม กําแพงแสน มีผลการประเมิน

ตามรูปแบบและกระบวนการประเมินคุณภาพภายในองคประกอบที่ 4 เทากับ 5 คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดี

มาก โดยพิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบงชี้ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในระบบการ

ประกันคุณภาพของหนวยงานระดับสํานัก  

 ผลการวิเคราะหตนเองระดับหนวยงาน  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดมีการวิเคราะหตนเอง พบวา เปนหนวยงานท่ีพ่ึงพาตนเองดาน

งบประมาณมาอยางตอเนื่อง โดย ใชเงินรายไดของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน  กอสรางอาคารตึกพักพร 



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 151 

151 

สุวรรณวาจกกสิกิจ และ ในปงบประมาณ 2553 ไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยและ ใช เงินรายได  

สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน สมทบ นํามาใชในการกอสรางอาคารตึกพักพุม ขําเกลี้ยง และกอสรางอาคารแสน

ปาลม คอนเวนชั่น ฮอลล ซ่ึงเปนอาคารอเนกประสงค  วงเงินกวา 117 ลานบาท โดยดําเนินการแลวเสร็จใน

ปงบประมาณ 2555 นอกจากนี้ สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดทําความรวมมือกับหนวยงานภายนอกท้ัง

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือแสวงหารายไดเขาสูหนวยงานอยางตอเนื่อง โดยปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ทาง  

ดานการเงินและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตลอดจนมีผูตรวจสอบภายในหนวยงานรวมมือกับสํานักงานตรวจสอบ

ภายในมหาวิทยาลัยฯ ตรวจเอกสารทางการเงิน และมีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปของหนวยงาน  

 สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการบริหารจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนยโดยมีสํานักงานเลขานุการ

เปนผูดําเนินงาน อันประกอบดวย ดานการเงินและงบประมาณ ดานครุภัณฑ และพัสดุ ตลอดจนการจัดการใช

รถยนต ท้ังรถยนตของทางราชการ เพ่ือใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันท่ีจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด  

  จุดแข็ง  

1. มีศักยภาพในการหารายไดเขาหนวยงานหลากหลายชองทาง และหลายรูปแบบ 

2. มีการรายงานสถานะทางการเงินทุกเดือน เพ่ือใชในการตัดสินใจในการบริหารงาน  

3. มีระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถตรวจสอบขอมูลทางการเงินไดตลอดเวลา  

4. มีระบบการบันทึกขอมูลทางการเงินบัญชีและพัสดุท่ีถูกตอง ครบถวน สมบูรณทันสมัย 

5.  มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของกิจกรรมการใหบริการครบทุกกิจกรรม 

  จุดท่ีควรพัฒนา  

 1. ข้ันตอนในระบบการบันทึกขอมูลทางการเงินบัญชีและพัสดุในระบบ ERP คอนขางมาก 

 2. บางครั้งระบบ Net Work ขัดของ สงผลใหเกิดปญหาในการปฏิบัติงานในระบบ ERP อยางมาก 

  ขอเสนอแนะ  

 - 
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องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ใหความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางตอเนื่องและท่ัวถึง

ทุกฝาย มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําหนด

ข้ึนในการปฏิบัติงานบุคลากรของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ถือวาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินงานประจําวัน โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายในองคประกอบท่ี 5 เทากับ 4.00 คะแนน อยูใน

เกณฑระดับ ดี  โดยพิจารณาจากผลการดําเนินกิจกรรมในตัวบงชี้ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวใน

ระบบการประกันคุณภาพของหนวยงานระดับสํานัก  

ผลการวิเคราะหตนเองระดับหนวยงาน  

การวิเคราะหตนเองของสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน พบวา การดําเนินงานท่ีผานมา สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองและเปนระบบตามกลไกการประกันคุณภาพฯ เนนการบูรณา

การการทํางานรวมกับเครือขายตางๆ เพ่ือเปนการสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึน นอกจากนี้สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน ยังมีการดําเนินกิจกรรมดานบริการวิชาการท่ีมีสวนในการพัฒนาและสงเสริมการประกอบอาชีพ

ของชุมชน ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดและมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน   

  จุดแข็ง  

1.  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มีการดําเนินงานดานเครือขายในระดับความเขมแข็ง เนื่องจากมี

กิจกรรมตางๆ ท่ีดําเนินการรวมกันอยางตอเนื่อง  เชน ความรวมมือกับสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ตาม โครงการการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการพัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน  

ป 2551 ถึงปจจุบัน ความรวมมือกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ป 2553 ถึงปจจุบัน  

ความรวมมือกับสถาบันเกษตราธิการ ห ลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง   

ป 2551 ถึงปจจุบัน ความรวมมือกับกรมธนารักษกระทรวงการคลัง ตาม โครงการดูแลรักษาภูมิทัศน   

สาํนกักษาปณ อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ป 2545 ถึงปจจุบัน เปนตน 

2.  สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน มุงเนนการดําเนินกิจกรรมท่ีเปนการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบ

อาชีพการเกษตรใหไดรับความรูและเกิดทักษะ เพ่ือนําไปพัฒนาอาชีพสรางรายได สามารถพ่ึงพาตนเองไดและ

ยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือความกินดีอยูดี 

 จุดท่ีควรพัฒนา 

-   

 ขอเสนอแนะ 

- 
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องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักสงเสริม และฝกอบรม  กําแพงแสน ไดมีการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค โดยพิจารณาถึง

กระบวนการท่ีใหความสําคัญในการพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงานอยางตอเนื่อง นํามาเปนแนว

ทางแกไขเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพรวมถึงความคุมคาของการใชงบประมาณและระยะเวลา โดยมีผลการประเมิน

คุณภาพภายในองคประกอบท่ี 6  เทากับ 5.00 คะแนน อยูในเกณฑระดับดีมาก  โดยพิจารณาจากผลการ

ดําเนินกิจกรรมในตัวบงชี้ ตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยไดกําหนดไวในระบบการประกันคุณภาพของหนวยงาน

ระดับสํานัก  

  จุดแข็ง  

1. มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานการบริการวิชาการท่ีชัดเจนและมีการทบทวนกระบวนการใหมี

ความสมบูรณมากข้ึน 

จุดท่ีควรพัฒนา 

    - 

  ขอเสนอแนะ  

   - 
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3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานยอย  

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน หนวยงานระดับ

หนวยงานยอยตางๆ มีผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะดังนี้ 

หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
บทสรุปผูบริหาร 

สํานักงาน
เลขานุการ 

1.สํานักงานเลขานุการมีบุคลากรที่
มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถ
ระดับสูง สามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 1.การเขียนผลการดําเนินงานรายขอควรเขียนใหเห็นถึง
ภารกิจของฝายใหชัดเจน เนื่องจากการเขียนสวนใหญ
เปนการเขียนในภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

 2. บุคลากรสํานักงานเลขานุการ 
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
โดยสนับสนุนและใหความรวมมือกับ
ทุกฝายเปนอยางดี 

 2.ควรเรียบเรียงการเขียนผลการดําเนินงานใหเปนลําดับ
ขั้นตอน เชื่อมโยง ครอบคลุม ใหเนื้อหาเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน  และสามารถส่ือความหมายใหตรงกับเกณฑ
มาตรฐานดวย 

   3.การอางอิงหลักฐานบางรายการไมสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานตามคูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพ
ภายใน 

   4.ควรเพิ่มหลักฐานบางหลักฐานเพื่อความชัดเจน ในการ
แสดงผลตามเกณฑมาตรฐานที่คูมือประกันคุณภาพได
ระบไุว 

   5.ถึงแมวาเกณฑมาตรฐานในรายองคไมใชเกณฑระดับ
แลว แตบางตัวบงชี้เปนกระบวนการ ดังนั้นผลการ
ดําเนินงานและหลักฐานที่แสดง จะตองมีความสอดคลอง
กับชวงเวลาที่อางอิงถึง เชน การอางอิงรายงานการ
ประชุม 

   6.ควรตรวจสอบความถูกตองของรายงานผลการประเมิน
ตนเองใหสมบูรณในประเด็นที่สําคัญ 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

1. มีการควบรวมฝายโรงพิมพ ฝาย
ส่ือสารการตลาด ทําใหมีบุคลากรที่
มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สงผลให
สามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย 
สามารถตอบสนองภารกิจไดเปน
อยางดี 

1. ฝายส่ือการสงเสริม ควร
กําหนดวัตถุประสงค และ
กําหนดตัวชี้วัดใหชัดเจน 

1.ควรกําหนดกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core 
Process) ใหชัดเจน  

  2. ฝายควรเปดโอกาสให
บุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับมี
การพัฒนาตนเอง โดยการ 
ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน เปนตน เพื่อเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

2.ควรสํารวจหาความตองการของงานทุกงาน/กจิกรรมใน
การดําเนินงานภายในฝายฯ 

   3.ฝายควรนําความรูจากบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 
รวมทั้งบุคลากรที่เกษียณอายุราชการไปแลว มารวบรวม
เพื่อสรางและพัฒนาฝายใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
(Learning organization : LO)  

   4.ฝายควรทําความเขาใจและประเมินตนเองใหสะทองถึง
ความเปนจริง รวมทั้งควรมีการอางหลักฐานหรือเอกสาร
ตาง ๆ ใหครบตามหลัก PDCA 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
   5.ฝายควรทําการวิเคราะหตนเองในสวนของแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ ใหครบถวน 

ฝายสงเสริม
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

1. มีการดําเนินการและรายงาน
ผลการดําเนินงานในตัวบงชี้ที่ 2.2 
ตัวบงชี้ที่ 2.3 อยางละเอียดซ่ึง
กิจกรรมเหลานั้นเปนกิจกรรมที่
ประสบความสําเร็จ กอใหเกิด
ประโยชนตอสังคมและสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชน 

  

ฝายการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

1. ฝายการศึกษาวิจัย และพัฒนามี
กระบวนการถายทอดแผนกลยุทธ
ลงสูแผนปฏิบัติงานใหกับบุคลากรได
อยางเปนระบบ รวมทั้งมีการติดตาม
ผลการดําเนินงานที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานครบถวนทุกภารกิจ  
โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุก
ระดับภายในฝาย 

 1. ฝายการศึกษาวิจัย และพัฒนา ควรปรับปรุงคูมือการ
ปฏิบัติงานที่ฝายฯนํามาอางอิง ใหถูกตามรูปแบบของ
คูมือการปฏิบัติงานโดยใหมีขั้นตอนและ การอธิบายการ
ปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนอยางชัดเจน เพื่อใหผูอื่น
สามารถปฏิบัติงานทดแทนเจาหนาที่ประจําไดอยาง
ถูกตอง 

 2. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา มี
การบริการวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม โดยการรวมมือดานบริการ
วิชาการเพื่อการเรียนรูและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
สรุปการประเมินประโยชนและ
ผลกระทบของโครงการตอสังคม 
และขอเสนอแนะเพื่อนําไปปรับปรุง
และพัฒนาโครงการตอไป 

  

 3. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา มี
บุคลากรที่มีศักยภาพทางการพัฒนา
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษ ซ่ึง
สามารถถายทอดองคความรูไปยัง
บุคลากรทุกระดับได 

  

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

1.สํานักงานเลขานุการมีการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของบุคลากร
ในกระบวนการปรับปรุงและพฒันา
แผนกลยุทธไดดี 

1.การนําเสนอผลการดําเนินงาน
ในกระบวนการพัฒนาแผนยังไม
มีความสอดคลองในประเด็นของ
ชวงเวลาดําเนินการต้ังแตขอ 1-8 

1. ควรระบุวาแผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน พ.ศ. 2555-2559 เปนแผนที่เกิดจากการ
ทบทวน ไมใชแผนที่เกิดขึ้นมาใหมจากการสัมมนาเมื่อป 
2552 

   2. ผลการดําเนินงานไมไดกลาวถึงหลักฐานที่ 1.1-1-2 
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป วาถูกนํามาใช
อยางไร 

   3. ผลการดําเนินงานไมไดกลาวถึงหลักฐานที่ 1.1-1-8 
รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ของสํานักสงเสริมฯกําแพงแสน คร้ังที่ 2/2554 วาถูก
นํามาใชอยางไร 

   4. เกณฑมาตรฐานขอที่ 5 ไมพบวาใชปฏิทินการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

   5. กณฑมาตรฐานขอที่ 8 หลักฐานที่ใชในขอ 8 ไมใช
หลักฐานที่ตอเนื่องจากขอที่ 7 ซ่ึงจะตองนําขอเสนอแนะ
จากกรรมการประจํามาใชในการปรับปรุงแผนกลยุทธ 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
และรายงานผลใหคณะกรรมการประจําทราบในการ
ประชุมคณะกรรมการประจําคร้ังตอไป 

ฝายสงเสริม
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

 1. การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน 
ควรจัดทําดัชนีขวงขอมูลที่
สอดคลองกับรายงานการประเมิน
ของฝาย 

 

  2. การเขียนรายงานการประเมิน 
ในองคประกอบที่ 1 ควรระวงั
เร่ืองชวงเวลาในการเขียนรายงาน 

 

  3. ปรับขอความการอางอิงถึง
กลุม หรือสถาบันเกษตรใหเปน
ขอมูลเดียวกันทั้ง SAR จะทําให
เขาใจงายขึ้น 

 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

1. บุคลากรฝายพัฒนาส่ือการ
สงเสริมมีความมุงมั่นในการจัดทํา
แผนเพื่อพัฒนาฝายใหมี
ประสิทธิภาพ 

1.ตัวชี้วัด 1.1 ควรเขียนในภาพ
ฝาย ไมควรนําของสํานักฯมาใช
ทุกขอ 

1.เกณฑขอที่ 8 พบวาแหลงตรวจสอบมีแตยังไมชัดเจน
และสามารถตอบเกณฑขอ 8 เรื่องการนําผลการ
พิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานไปปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติ
งานประจําป 

 2. ผูบริหารฝายมีความตระหนักให
ความสําคัยกับการจัดทําแผนการ
ดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  

2.การนําแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป มาอางอิงควรระบุได
วาฝายพัฒนาส่ือการสงเสริมมี
สวนใดเกี่ยวของหรืออยูสวนไหน
ของของแผนแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 

 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

1. ฝายการศึกษาวิจัย และพัฒนามี
กระบวนการถายทอดแผนกลยุทธลง
สูแผนปฏิบัติงานใหกับบุคลากรอยาง
เปนระบบ รวมทั้งมีการติดตามผล
การดําเนินงานที่สอดคลองกับ
แผนปฏิบัติงานครบถวนทุกภารกิจ 

  

องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

สํานักงาน
เลขานุการ 

  1.ควรทําการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในดานการพัฒนา
สุนทรียภาพในทางศิลปะและวัฒนธรรม 

   2. .ตัวบงชี้ที่ 2.4 เกณฑมาตรฐานขอที่ 2 ควรแสดง
หลักฐานใหครบถวนตามที่มีการบรรยาย 

ฝายสงเสริม
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

1. มีการดําเนินการและรายงานผล
การดําเนินงานในตัวบงชี้ที่ 2.2 ตัว
บงชี้ที่ 2.3 อยางละเอียดซ่ึงกิจกรรม
เหลานั้นเปนกิจกรรมที่ประสบ
ความสําเร็จ กอใหเกิดประโยชนตอ
สังคมและสรางความเขมแข็งใหกับ
ชุมชน 

 1.ปรับขอความการอางอิงถึงกลุมเกษตรกร หรือสถาบัน
เกษตรใหเปนขอมูลเดียวกันทั้ง SAR จะทําใหเขาใจงาย
ขึ้น 

   2.อางแหลงตรวจสอบในแตละขอมูลไวในจุดที่แสดงถึง
กิจกรรมที่กอใหเกิดความสําเร็จ 

   2.ปรับแกรายงาน SAR ใหเรียงตามลําดับและตอบเกณฑ
การประเมินใหชัดเจนขึ้น 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ฝายส่ือการ
สงเสริม 

1. มีการวิเคราะหความตองการใน
การผลิตส่ือและพัฒนาส่ือ ทั้งการ
พัฒนาความรู วิชาชีพ การ
ประชาสัมพันธ เพื่อใหส่ือที่ผลิตมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

1. ควรมีการสํารวจและวิเคราะห
ความตองการในการผลิต การ
บริการ การประชาสัมพันธส่ือให
ครอบคลุมทั้งภารกิจ  

1.ตัวบงชี้ 2.1 เกณฑมาตรฐานขอที่ 5 การถายทอด
ความรู เรื่อง การผลิตเอกสารเผยแพร ขาดหลักฐาน
ประกอบ 

  2. ควรประเมินความพึงพอใจยัง
ไมครบทุกกิจกรรม  

2.ตัวบงชี้ 2.1 การประเมินความพึงพอใจยังไมครบทุก
กิจกรรม ไดแก  
- โครงการที่ 4.1 การผลิตการสงเสริม ประกอบดวย 
รายการวิทยุ ผลิตเอกสารอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งโครงการ
ที่ 4.4 การบริการส่ือการสงเสริม ซ่ึงจะตองมีการประเมิน
ความพึงพอใจทั้ง 4 ดาน คือ ดานกระบวนการ เจาหนาที่
บุคลากรผูใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความสะดวก และ
ดานคุณภาพการใหบริการเนื่องจากในแผนปฏิบัติการ
ประจําป 2555 ฝายกําหนดผลผลิตตามชี้วัดเชิงคุณภาพ 
มีการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ 
- โครงการที่ 4.5 การผลิตชุดส่ือวีดิทัศนเพื่อการเรียนรู 

  3. ตัวบงชี้ 2.2 ขอ 4  การนําผล
การประเมินไปพัฒนาระบบและ
กลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ
วิชาทางวิชาการ ไมครอบคลุม
ภารกิจงาน 

3. ตัวบงชี้ 2.3 ควรนํามาประเมินตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดเนื่องจากเปนภารกิจของสํานักฯ เพื่อเพิ่มชอง
ทางการใหบริการสูสาธารณชน และสรางความเขมแข็ง
แกองคกรภายนอก 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

1. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา มี
การบริการวิชาการใหเกิดประโยชน
ตอสังคม โดยการรวมมือดานบริการ
วิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สรุปการ
ประเมินประโยชนและผลกระทบของ
โครงการตอสังคม และขอเสนอแนะ
เพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา
โครงการตอไป 

  

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

   1.ควรเรียบเรียงการเขียนผลการดําเนินงานใหเปนลําดับ
ขั้นตอน เชื่อมโยง ครอบคลุม ใหเนื้อหาเปนไปในทาง
เดียวกัน และใหสามารถส่ือความหมายใหตรงกับเกณฑ
มาตรฐานดวย 

ฝายสงเสริม
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

1. มีการสํารวจความตองการของ
บุคลากรเพื่อเปนขอมูลการจัดทํา
แผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุน
และสงเสริมบุคลากรในฝาย 

 1.ขาดหลักฐาน การติดตามผลการดํานินงานรายไตรมาส
ตามที่ฝายเขียนในรายงานการประเมินตนเอง 

   2.เว็ปไซตสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ควรมีขอมูล
กิจกรรมของฝายฯ มาแสดงใหสอดคลองกับรายงานการ
ประเมิน 

   3. Facebook ของฝายฯ ควรมีการคัดเลือกภาพกิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับภารกิจของฝายฯ เชน เร่ืองการ
ประชาสัมพันธ การฝกอบรมหลักสูตรตางๆที่มีขอมูลการ
ซักถามหรือโตตอบผาน Facebook ของฝาย และควรระบุ 
วันเดือนป ที่นําขอมูลจาก เวป็ไซต และFacebook มา
เปนแหลงตรวจสอบ 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ฝายส่ือการ
สงเสริม 

1.มีการใหความสนใจกับการ
ดําเนินงานดานการบริหารความ
เสี่ยง  และการจัดการความรูภายใน
องคกร 

1.ตัวบงชี้ 3.2 ยังไมไดดําเนินการ
สํารวจผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรเพื่อมากําหนดประเด็นใน
การจัดกระบวนการจัดการความรู 

1. ตัวบงชี้ 3.1 ควรเพิ่มเอกสารในเร่ืองการจัดทําแผน
ปรับปรุงการบริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการประจําเปนลายลักษณอักษร 

 2.ตัวบงชี้ 3.2 บุคลากรมีความรู
เดนชัด (explicit knowledge) 
และสามารถถายทอดความรูและ
จัดทําเปนเอกสารการจัดการความรู
อยางมีลายลักษณอักษร 

2. ตัวบงชี้ 3.2 เกณฑมาตรฐาน
ขอที่ 3 รายงานกิจกรรม  
การพัฒนาบุคลากรสูการเรียนรู  
แหลงตรวจสอบมีระยะเวลาใน
การดําเนินงานซํ้าซอนกันและมี
กลุมผูเขารวมกิจกรรมกลุม
เดียวกัน 

2.ควรมีการวิเคราะหหรือสํารวจความตองการพัฒนา
และการจัดการความรูของบุคลากร 

 3.ตัวบงชี้ 3.2 บุคลากรไดนําผลการ
จัดการความรูไปปรับใชในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ตัวบงชี้ 3.4 เกณฑมาตรฐาน
ขอที่ 4 พบวาแหลงตรวจสอบมี
แตยังไมสามารถตอบเกณฑ
มาตรฐานขอ 4 เร่ืองมีระบบการ
ติดตามใหบุคลากรนําความรูและ
ทักษะที่ไดมาใชในการพัฒนา
ระบบงาน 

3.ตัวบงชี้ 3.4 เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 ควรเขยีนบรรยาย
ใหมเพื่อใหมีความสอดคลองกับเกณฑการมาตรฐานที่
กําหนด 

 4.ตัวบงชี้ 3.3 ฝายมีการจัดทําแผน
ความเส่ียงครบทุกขั้นตอนดีมาก แต
ขอใหฝายนําแผนการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานไปปรับแผนหรือ
วิเคราะหในรอบปถัดไปดวย 

4.ตัวบงชี้ 3.4 เกณฑมาตรฐาน
ขอที่ 5 ควรมกีารติดตามผลการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ
บุคลากรอยางตอเนื่อง 

4.ตัวบงชี้ 3.4 สามารถนําแหลงตรวจสอบจากการนําผล
การพัฒนาความรูที่ไดจากการจัดการความรูมาเปนแหลง
ตรวจสอบได 

   5.ตัวบงชี้ 3.4 เกณฑมาตรฐานขอที่ 7 ควรมีการสํารวจ
ความตองการและความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรมตางๆ เพื่อนําผลการสํารวจมาจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

   6.ตัวบงชี้ 3.4 แหลงตรวจสอบมีแตยังไมสามารถตอบ
เกณฑมาตรฐานขอที่ 7 ได ซ่ึงสามารถนําแหลงตรวจสอบ
จากขออื่นมาตอบได 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

1. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา มี
บุคลากรที่มีศักยภาพทางการพัฒนา
ทักษะทางดานภาษาอังกฤษซ่ึง
สามารถถายทอดองคความรูไปยัง
บุคลากรทุกระดับได 

  

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

  1. ควรเพิ่มหลักฐานจากแผนบริหารงบประมาณใน
แผนปฏิบัติการประจําป 2555 

   2.ผลการดําเนินการระบุวามีการใหความสําคัญกับ
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบเกี่ยวกับขอเสนอแนะทาง
การเงิน แตไมพบหลักฐานที่แสดงขอเสนอแนะดังกลาว 
รวมถึงการนําขอเสนอแนะดังกลาวไปใช 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

  1.ควรแสดงหลักฐานใหครบถวน  มีการอธิบายเปนลําดับ
ขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงกันในแตละเกณฑมาตรฐาน  
เพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานที่ชัดเจน  และมี
ประสิทธิภาพ 
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
ตัวบงชี้เลือก   1. ควรบรรยายถึงความเชื่อมโยงของสํานักงาน

เลขานุการกับการสรางเครือขายบริการทางวิชาการวามี
ความเกี่ยวของกันอยางไร และมีแผนในการพัฒนา
เครือขายของสํานักงานเลขานุการอยางไร 

   2. การประเมินผลและการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การดําเนินกิจกรรมของเครือขาย ควรเปนการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการดําเนินกิจกรรมของ
เครือขายของสํานักงานเลขานุการ 

   3. ควรแสดงหลักฐานใหครบถวน มีการอธิบายเปนลําดับ
ขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงกันในแตละเกณฑมาตรฐาน  
เพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานที่ชัดเจน  และมี
ประสิทธิภาพ 

   4. ควรบรรยายถึงความสําคัญของแผนระบบสารสนเทศ
ตอการดําเนินงานของสํานักงานเลขานุการ  และ
สํานักงานเลขานุการมีบทบาทอยางไรในแผนระบบ
สารสนเทศ 

   5. ควรแสดงหลักฐานใหครบถวน มีการอธิบายเปนลําดับ
ขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงกันในแตละเกณฑมาตรฐาน  
เพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานที่ชัดเจน  และมี
ประสิทธิภาพ 

ฝายสงเสรม
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

  1.ควรเพิ่มหลักฐานดานสารสนเทศใหมากขึ้น 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

  1.ควรเพิ่มชองทางในการแลกเปลี่ยนรู ทางดานการ
ประกันคุณภาพกับเครือขายภายนอก 

   2.ควรนําขอมูลจาก สปค. 01 ขอ 1-4 หนา 76-76 ไป
แสดงใน สปค.02 ดวย เพื่อจะไดทราบผลการ ดําเนินการ 
รวมทั้งนําขุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมินตนเอง ป 2554 ใสใน สปค.
01 และ สปค.02 ใหครบถวน 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

1. ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา ให
ความสําคัญกับการประกันคุณภาพ 
โดยการนําผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพจากคณะกรรมการฯ 
มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน ทํา
ใหมีผลการดําเนินงานพัฒนาขึ้น
ตามลําดับ 

 1.ตัวบงชี้เลือก 3 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของ
สังคมในประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน (เพื่อความกินดีอยู
ดีของชาติ) ฝายควรนําหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาโครงการ/
กิจกรรม ดังกลาว ผานความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย ซ่ึงถาหากวาไมมีโครงการ/กิจกรรมที่ตรง
ตามขอกําหนดตามตัวบงชี้ ฝายควรพิจารณาไมขอรับการ
ประเมินในปการศึกษาตอไป 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

สํานักงาน
เลขานุการ 

  1.ควรเลือกกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเปน
กระบวนการดําเนินงานหลัก หากตองการแสดง
กระบวนการดําเนินงานหลายกระบวนการ กระบวนการ
ตางๆ นั้นควรเปนกระบวนการที่มีความเชื่อมโยง
สอดคลองกนั 

   2.ควรมีระบบและกระบวนการวิเคราะห  ขอกําหนดที่
สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลักที่สําคัญ จาก
ความคาดหวงั และความตองการของผูรับบริการ 

   3.ควรแสดงหลักฐานใหครบถวน มีการอธิบายเปนลําดับ
ขั้นตอนและมีความเชื่อมโยงกันในแตละเกณฑมาตรฐาน  
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หนวยงาน จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 
เพื่อแสดงถึงผลการดําเนินงานที่ชัดเจน  และมี
ประสิทธิภาพ 

ฝายสงเสริม
เผยแพรและ
ฝกอบรม 

  1.ปรับหลักฐานแหลงตรวจสอบใหสอดคลองกับ
คําอธิบายของตัวบงชี้ ขอยอยที่ 3, 4, 5  

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

  1.ควรเพิ่มกระบวนการในการปฏิบัติงานใหครบ ทุก
ภารกิจของฝายฯ  

   2.ตัวบงชี้ 6.1 ขอ 5 หลักฐานในสวนของการนําผลกา
การปรับปรุงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยังไม
ชัดเจน เพราะมีแตรายงานการประชุมฝายเพียงอยาง
เดียว ควรแสดงหลักฐานที่อางอิงถึงการทบทวนและ
เพิ่มเติมรายละเอียดของคูมือการปฏิบัติงานใหมากกวานี้ 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและ
พัฒนา 

  1. เกณฑขอที่ 3 ฝายการศึกษาวิจัย และพัฒนา ควร
ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานที่ฝายฯนํามาอางอิงใหถูกตาม
รูปแบบของคูมือการปฏิบัติงานโดยใหมีขั้นตอน และการ
อธิบายการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนอยางชัดเจนเพื่อให
ผูอื่นสามารถปฏิบัติงานทดแทนเจาหนาที่ประจําไดอยาง
ถูกตอง 
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บทท่ี 4  

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง 

  ตามท่ีมหาวิทยาลัย ไดประเมินคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ตามรอบ  

ปการศึกษา 255 4 เม่ือวันท่ี 26-27 มิถุนายน 255 5 นั้น สํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ไดจัดทําแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ (สปค.01) เสนอคณะกรรมการฯ ในวันท่ี 25 สงิหาคม 255 5 และไดดําเนินการตามแผนพัฒนา

ปรับปรุงฯ  โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.02) ซ่ึงมีโครงการกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 

10 โครงการ และไดดําเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบรอยแลว จํานวน 1 1 กิจกรรม  อยูระหวาง

ดําเนินการ -. กิจกรรม และยังไมไดดําเนินการ - กิจกรรม ไดแก 

  รายละเอียดดังนี้  
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01)  

แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

รายงาน ณ วันท่ี 24 กรกฏาคม 2555 

 

1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 
4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. กิจกรรมที่
สอดคลองกบั

โครงการ 

6. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

7. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

8.
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

9.ผูรับผิดชอบ 

9.1ผูกํากับดูแล 9.1ผูปฏิบัติงาน 

บทสรุปผูบริหาร                  

  

1 .สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม  มีลักษณะงาน
บางอยางซึ่งสามารถใช
บรกิารจากเอกชนได ควร
พิจารณาใชบริการจาก
เอกชนท่ีมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะทาง เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลของหนวยงาน  

มีการดําเนินการให
เอกชนเขามาดําเนินการ
ในดานบริการอาหาร
ผูใชบริการสถานท่ี และ
งานรักษาความ
ปลอดภัย 

 

      

  

   

  

2. ควรปรบัปรงุ
หองอาหารสําหรับผูเขารับ
การอบรมใหมรีปูแบบ 
บรรยากาศท่ีประทับใจ
มากยิ่งข้ึน 
 
 
 
 

  1.ดําเนินการกอสรางโรง
อาหารหลังใหมพรอม
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ดาํเนินการเสนอ
เรื่องขออนุมัติจาง
ออกแบบโรง
อาหาร 

1.เรือ่งขออนุมตัิ
คออกแบบ
กอสรางโรงอาหาร 

  
12ธ.ค.
55 ถึง8 
ส.ค.56 
 
 
 
 
 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 

หัวหนางาน
เลขานุการ 
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1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 
4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. กิจกรรมที่
สอดคลองกบั

โครงการ 

6. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

7. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

8.
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

9.ผูรับผิดชอบ 

9.1ผูกํากับดูแล 9.1ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน              

การนําเสนอ
แผนปฏบิตักิาร
ประจาํปกบัแผน
ยุทธศาสตร ไม
เรียงลําดับให
สอดคลองกันทํา
ใหยากในการ
ตรวจสอบ 

1.ควรเรียงลําดับ
แผนปฏบิตักิารประจาํป 
กับแผนยุทธศาสตร ให
สอดคลองกันในแตละ
หัวขอ 

  2.ดาํเนินการทบทวน
แผนยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมฯ กําแพงแสน 
ใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

ดําเนินการประชุม
คณะทํางานจัดทํา
แผนฯ ทบทวน
แผนยุทธศาสตร
สํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

  

   17 ต.ค.
55 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
 
 
 
 
 

หัวหนางาน
เลขานุการและ

หัวหนางาน
วิเคราะหฯ  

  

2.ในแผนปฏบิตักิาร
ประจาํป ควรเพ่ิมชอง 
เพ่ือแสดงความสอดคลอง
กับภารกิจของสํานัก
สงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

  3.ดําเนินการปรับตาราง
การรายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติการประจําป ให
สอดคลองกับภารกิจของ
สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 

มีการรายงาน
สรุปผลปฏิบัติการ
ประจําปท่ี
สอดคลองกับ
ภารกิจของสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

1.มีตารางรายงาน
สรุปผลปฏิบัติการ
ประจาํป
สอดคลองกับ
ภารกิจของสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

  ต.ค.-55 
ผูอาํนวยการ

สํานักสงเสรมิฯ 
กําแพงแสน 

 
 
 
 

หัวหนางาน
เลขานุการ

สํานักสงเสรมิฯ 
กําแพงแสน

และหัวหนางาน
วิเคราะหฯ  

  

3.ในรายงานการประเมนิ
ตนเอง ควรระบุภารกิจลง
ในกลยุทธ และใหเขียนช่ือ
ยุทธศาสตรเพ่ิมเติม กอน
หนาลําดับของกลยุทธ 

  4.ดําเนินการระบุความ
สอดคลองระหวาง
ภารกิจ กลยุทธ และ
แผนยุทธศาสตรใน
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

มีการระบุความ
สอดคลอง
เช่ือมโยงภารกิจ 
กลยทุธ และแผน
ยุทธศาสตรใน
รายงานการ
ประเมินคุณภาพป
การศึกษา 2554 

รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ป
การศึกษา 2554 

  ก.ย.-ต.ค.
55 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
 
 
 
 
 

หัวหนางาน
เลขานุการและ

หัวหนางาน
วิเคราะหฯ  
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1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 
4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. กิจกรรมที่
สอดคลองกบั

โครงการ 

6. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

7. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

8.
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

9.ผูรับผิดชอบ 

9.1ผูกํากับดูแล 9.1ผูปฏิบัติงาน 

  

4. การรายงานผลการ
ดําเนินงาน ควรรายงานให
ตรงกับตัวบงช้ีท่ีกําหนดไว
ในแผนยทุธศาสตร 

  5.ดําเนินการรายงานผล
การดําเนินงานตามตัว
บงช้ีท่ีกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตร 

มีการกําหนด
แบบฟอรม
รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัว
บงช้ีท่ีกําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตร 

แบบรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ี 

   ต.ค.-
ธ.ค.55 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 
 
 
 

หัวหนางาน
เลขานุการและ

หัวหนางาน
วิเคราะหฯ  

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก              

ยังขาดระบบ
และกลไกในการ
นําผลประเมินท่ี
ไดจากการ
ดําเนินโครงการ 
/ กิจกรรม  ไป
ปรบัปรงุการ
ดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพ
อยางชัดเจน 

1.ควรสรางระบบและ
กลไกในการติดตามใหมี
การนําผลประเมินท่ีไดจาก
การดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม  ไปพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพ 

  6.ดําเนินการนําผล
ประเมินท่ีไดจากการ
ดําเนินโครงการ / 
กิจกรรมไปปรบัปรงุการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน 

มีการดําเนินการ
นําเสนอท่ีประชุม
ฯ เพ่ือพัฒนา
ปรบัปรงุการ
ดําเนินงานโครง/
กิจกรรม 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ / 
รายงานการ
ประชุมฝาย 

  

 ม.ิย.55 
ถึง พ.ค.
56 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 

หัวหนาฝายทุก
ฝาย /หัวหนา

โครงการพัฒนา
วิชาการ 

  2.ควรมีการติดตามผลหลัง
การใหบริการ  ในแตละ
โครงการ/กิจกรรม  

  7.ดําเนินการติดตามผล
หลังการใหบริการ  ใน
แตละโครงการ/กิจกรรม  

มีการติดตามผล
หลังการใหบริการ  
ในโครงการ
ฝกอบรมใน
หลักสูตรวิชาชีพ 
 
 
 

รายงานการ
ประชุมฝาย 

   ม.ิย.55 
ถึง พ.ค.
56 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 

หัวหนาฝายทุก
ฝาย 

 



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 165 

165 

1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 
4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. กิจกรรมที่
สอดคลองกบั

โครงการ 

6. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

7. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

8.
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

9.ผูรับผิดชอบ 

9.1ผูกํากับดูแล 9.1ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจดัการ              

การพัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะ
เปนรายบุคคลยัง
ไมตรงกับ
เปาหมายท่ีวาง
ไวเปนจํานวน
มาก  หัวขอท่ี
บุคลากรเขารับ
การอบรม
เพ่ิมเติมยังไม
สอดคลองกับ
หัวขอท่ีกําหนด
ไวตามแผน 

ควรใหบุคลากรไดรับการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เพ่ิมเติม  ในหัวขอท่ีตรง
กับสวนท่ีบุคคลผูน้ันควร
ไดรับการพัฒนา 

  8.ดําเนินการใหบุคลากร
ไดรบัฝกอบรม ศึกษาดู
งาน เพ่ิมเติมและผูทรง
วุฒิถายทอดความรู ใน
หัวขอท่ีตรงกับแผน IDP 

เสนอรายช่ือ
บุคลากรเขารับ
การฝกอบรมตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 

สรุปผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 

  

 ม.ิย.55 
ถึง พ.ค.
56 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 

หัวหนาฝายทุก
ฝาย 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ              

  

ควรนําเสนอรายงาน
สถานะทางการเงินเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม  กําแพงแสน  
ทุก 3 เดือน เพ่ือทราบ
ขอมูลทางการเงินท่ีเปน
ปจจุบัน 
 

  9.ดําเนินการรายงาน
สถานะทางการเงินในท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักสงเสริม
และฝกอบรม  
กําแพงแสน  ทุก 3 
เดือน เพ่ือทราบขอมูล
ทางการเงินท่ีเปน
ปจจุบัน 
 

มีรายงานสถานะ
ทางการเงินท่ีเปน
ปจจบุนัเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน ทุก 3 
เดือน 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

  

 ม.ิย.55 
ถึง พ.ค.
56 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 

หัวหนางาน
เลขานุการ 

และ  
หัวหนางาน
การเงนิและ

บัญชี 

   



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 166 

166 

1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 3. การวิเคราะหตนเอง 
4. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

5. กิจกรรมที่
สอดคลองกบั

โครงการ 

6. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

7. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

8.
ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

9.ผูรับผิดชอบ 

9.1ผูกํากับดูแล 9.1ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ              

ยังไมมีการ
ดําเนินงานในดาน
เครือขายการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหวาง
มหาวิทยาลัยและ
มีกิจกรรมรวมกัน
ระหวางเครือขาย 

1.ควรสรางเครือขายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
กับสถาบันการศึกษาท่ีอยูใน
บริเวณใกลเคียง เพ่ือ
แลกเปลีย่นเรยีนรูซึง่กันและ
กัน 

  10.ดําเนินการสราง
เครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาท่ีอยูใน
บริเวณใกลเคียง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน 

มีการสราง
เครือขายการ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการ
ประชุมและ/
เอกสารศึกษาดู
งาน 

  

 ม.ิย.55 
ถึง พ.ค.
56 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิฯ 

กําแพงแสน 

หัวหนางาน
เลขานุการ  

และ 
หัวหนางาน

ประกันคุณภาพ 

  
 
 
 
 
 

2.ควรแสดงหลักฐานท่ีครบ 
ถวน และมีความเช่ือมโยง
ในแตละรายองคประกอบ 
เพ่ือแสดงถึงผลการ
ดําเนินงานท่ีชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

มีหลักฐานเช่ือมโยงใน
แตละราย
องคประกอบเสนอ
คณะกรรมการ
ประเมินฯ 

  

    

  

  

   

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน               

  

ควรมรีะบบและกระบวนการ
วิเคราะห  ขอกําหนดท่ีสําคัญ
ของกระบวนการดาํเนินงาน
หลักท่ี(Core Process) 
สําคัญจากความคาดหวัง 
และความตองการของ
ผูรับบริการ 

  11.ดําเนินการวิเคราะห  
ขอกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการดาํเนินงาน
หลักท่ี(Core Process) 
สําคัญจากความคาดหวัง 
และความตองการของ
ผูรับบริการ 

ดําเนินการวิเคราะห
ขอกําหนดของ
กระบวนการหลกั 

มกีระบวนการ
ใหบริการวิชาการ 

  

 ม.ิย.55 ถึง 
พ.ค.56 

ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

หัวหนาฝายทุก
ฝาย 
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4.2 การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ รอบปการศึกษา 255 4 (สปค.02) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

รายงาน ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2555, 25 มกราคม 2556 

 

1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 
3. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4.ชือ่โครงการ/
กจิกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

6. ผลการ
ดําเนนิงาน

ตาม
โครงการ 

7. รอยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ 

8. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

9 ผูรับผิดชอบ เอกสารตรวจ
ประเมิน 

9.1ผูกํากับดูแล 9.2
ผูปฏิบัติงาน 

บทสรุปผูบริหาร                   

  

2.ควรปรบัปรงุ
หองอาหารสําหรับผูเขา
รบัการอบรมใหมรีปูแบบ 
บรรยากาศท่ีประทับใจ
มากยิ่งข้ึน 

1.ดําเนินการกอสรางโรง
อาหารหลังใหมพรอม

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

ดําเนินการเสนอเรื่อง
ขออนุมัติจาง

ออกแบบโรงอาหาร 

1.เรื่องขออนุมัติคอ
อกแบบกอสรางโรง

อาหาร 

ดําเนิน 
การแลว 

 
 

  100% 
 

 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

หัวหนางาน
เลขานุการ 

ส.ป.ค.02-1 
เรือ่งขออนุมตัิ
ออกแบบจาง

เหมาโรงอาหาร 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงคและแผนงาน             

การนําเสนอ
แผนปฏบิตักิาร
ประจาํปกบัแผน
ยุทธศาสตร ไม
เรียงลําดับให
สอดคลองกันทํา
ใหยากในการ
ตรวจสอบ 

1.ควรเรียงลําดับ
แผนปฏบิตักิาร
ประจาํป กับแผน
ยุทธศาสตร ให
สอดคลองกันในแตละ
หัวขอ 

2.ดาํเนินการทบทวน
แผนยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมฯ กําแพงแสน 
ใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศ
าสตร 

ดําเนินการประชุม
คณะทํางาน
จัดทําแผนฯ 
ทบทวนแผน
ยุทธศาสตรสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

  

ดําเนิน 
การแลว 

 
 
 
 
 

  100% 
 

ดําเนิน
การ
แลว 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

 
 
 
 
 

หัวหนางาน
เลขานุการ
และหัวหนา
งานวิเคราะห

ฯ  

ส.ป.ค.02-2
รายงานการ
ประชุม.
คณะกรรมกา
รประจํา.คณะ
กรรมการบริ
หาร.คณะ
จัดทําแผนฯ 
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1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 
3. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4.ชือ่โครงการ/
กจิกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

6. ผลการ
ดําเนนิงาน

ตาม
โครงการ 

7. รอยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ 

8. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

9 ผูรับผิดชอบ เอกสารตรวจ
ประเมิน 

9.1ผูกํากับดูแล 9.2
ผูปฏิบัติงาน 

  

2.ในแผนปฏบิตักิาร
ประจาํป ควรเพ่ิมชอง 
เพ่ือแสดงความ
สอดคลองกับภารกิจ
ของสํานักสงเสริม
และฝกอบรม 
กําแพงแสน 

3.ดําเนินการปรับ
ตารางการรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติการ
ประจาํป ให
สอดคลองกับภารกิจ
ของสํานักสงเสริม
และฝกอบรม 
กําแพงแสน 

มีการรายงาน
สรุปผล
ปฏิบัติการ
ประจําปท่ี
สอดคลองกับ
ภารกิจของสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

1.มีตารางรายงาน
สรุปผลปฏิบัติการ
ประจาํป
สอดคลองกับ
ภารกิจของสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

ดําเนิน 
การแลว 

 100%  
ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

 
 
 
 

หัวหนางาน
เลขานุการ

สํานักสงเสรมิ
ฯ 

กําแพงแสน
และหัวหนา
งานวิเคราะห

ฯ  

ส.ป.ค.02-3
การรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน 

  

3.ในรายงานการ
ประเมินตนเอง ควร
ระบุภารกิจลงในกล
ยุทธ และใหเขียนช่ือ
ยุทธศาสตรเพ่ิมเติม 
กอนหนาลําดับของ
กลยทุธ 

4.ดาํเนินการระบุ
ความสอดคลอง
ระหวางภารกิจ กล
ยทุธ และแผน
ยุทธศาสตรใน
รายงานการประเมิน
ตนเอง 

มีการระบุความ
สอดคลองเช่ือมโยง
ภารกิจ กลยุทธ 
และแผน
ยุทธศาสตรใน
รายงานการ
ประเมินคุณภาพป
การศึกษา 2554 

รายงานการ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน ป
การศึกษา 2554 

ดําเนิน 
การแลว 

 100%   
ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

 
 
 
 

หัวหนางาน
เลขานุการ
และหัวหนา
งานวิเคราะห

ฯ  

ส.ป.ค.02-4
รายงานการ
ประเมิน
ตนเองป
การศึกษา 
2554 บทท่ี 1 
(ภารกิจ กล
ยทุธ) 

  

4. การรายงานผลการ
ดําเนินงาน ควร
รายงานใหตรงกับตัว
บงช้ีท่ีกําหนดไวใน
แผนยุทธศาสตร 

5.ดําเนินการรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีท่ีกําหนด
ไวในแผนยุทธศาสตร 

มีการกําหนด
แบบฟอรมรายงาน
ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีท่ี
กําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตร 

แบบรายงานผล
การดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ี 

ดําเนิน 
การแลว 

 100% 
 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

 
 
 
 
 
 

หัวหนางาน
เลขานุการ
และหัวหนา
งานวิเคราะห

ฯ  

ส.ป.ค.02-5
รายงานผล
การ
ดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ี 
(แบบฟอรม1) 
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1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 
3. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4.ชือ่โครงการ/
กจิกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

6. ผลการ
ดําเนนิงาน

ตาม
โครงการ 

7. รอยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ 

8. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

9 ผูรับผิดชอบ เอกสารตรวจ
ประเมิน 

9.1ผูกํากับดูแล 9.2
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก                 

ยงัขาดระบบและ
กลไกในการนําผล
ประเมินท่ีไดจากการ
ดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม ไปปรบัปรงุ
การดําเนินงานใหมี
ประสิทธิภาพอยาง
ชัดเจน 

1.ควรสรางระบบและ
กลไกในการตดิตาม
ใหมีการนําผล
ประเมินท่ีไดจากการ
ดําเนินโครงการ / 
กิจกรรม  ไปพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพ 

6.ดําเนินการนําผล
ประเมินท่ีไดจากการ
ดําเนินโครงการ / 
กิจกรรมไปปรบัปรงุ
การดําเนินงานอยาง
ชัดเจน 

มีการดําเนินการ
นําเสนอท่ีประชุม
ฯ เพ่ือพัฒนา
ปรบัปรงุการ
ดําเนินงานโครง/
กิจกรรม 

รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารฯ / 
รายงานการ
ประชุมฝาย 

ดําเนิน 
การแลว 

 100%  ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

หัวหนาฝาย
ทุกฝาย /
หัวหนา
โครงการ
พัฒนา
วิชาการ 

ส.ป.ค.02-6
รายงานการ
ประชุมฝายท่ี
ระบุการนํา
ขอเสนอแนะ
ไปพัฒนา
ปรบัปรงุฯ 

  2.ควรมีการติดตามผล
หลังการใหบริการ  
ในแตละโครงการ/
กิจกรรม  

7.ดําเนินการติดตาม
ผลหลังการใหบริการ  
ในแตละโครงการ/
กิจกรรม  

มีการติดตามผลหลัง
การใหบริการ  ใน

โครงการฝกอบรมใน
หลักสูตรวิชาชีพ 

รายงานการ
ประชุมฝาย 

ดําเนิน 
การแลว 

 100%  ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

หัวหนาฝาย
ทุกฝาย 

ส.ป.ค.02-7
รายงานการ
ประชุมฝาย 

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและจดัการ                 

การพัฒนาเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะเปน
รายบุคคลยังไมตรง
กับเปาหมายท่ีวางไว
เปนจาํนวนมาก 
หัวขอท่ีบุคลากรเขา
รับการอบรมเพ่ิมเติม
ยังไมสอดคลองกับ
หัวขอท่ีกําหนดไว
ตามแผน 

ควรใหบุคลากรไดรับการ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน
เพ่ิมเติม  ในหัวขอท่ีตรง
กับสวนท่ีบุคคลผูน้ันควร
ไดรับการพัฒนา 

8.ดําเนินการให
บุคลากรไดรับ
ฝกอบรม ศึกษาดูงาน 
เพ่ิมเติมและผูทรงวุฒิ
ถายทอดความรู ใน
หัวขอท่ีตรงกับแผน 
IDP 

เสนอรายช่ือ
บุคลากรเขารับ
การฝกอบรมตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 

สรุปผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร 

ดําเนิน 
การแลว 

 100% 
 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

หัวหนาฝาย
ทุกฝาย 

ส.ป.ค.02-8
หัวหนาฝายทุก
ฝาย สรุปผล
การอบรมของ
บุคลากรในฝาย 
และจัดทําแผน 
IIDP 
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1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 
3. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4.ชือ่โครงการ/
กจิกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

6. ผลการ
ดําเนนิงาน

ตาม
โครงการ 

7. รอยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ 

8. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

9 ผูรับผิดชอบ เอกสารตรวจ
ประเมิน 

9.1ผูกํากับดูแล 9.2
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ                 

  

ควรนําเสนอรายงาน
สถานะทางการเงินเขาท่ี
ประชุมคณะกรรม การ
บริหารสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน  
ทุก 3 เดือน เพ่ือทราบ
ขอมูลทางการเงินท่ีเปน
ปจจุบัน 

9.ดําเนินการรายงาน
สถานะทางการเงินในท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน  
ทุก 3 เดือน เพ่ือทราบ
ขอมูลทางการเงินท่ีเปน
ปจจุบัน 

มีรายงานสถานะ
ทางการเงินท่ีเปน
ปจจบุนัเสนอ
คณะกรรมการ
บริหารสํานักสงเสริม
ฯ กําแพงแสน ทุก 3 
เดือน 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
สํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

ดําเนิน 
การแลว 

 100%  ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

หัวหนางาน
เลขานุการ 

และ  
หัวหนางาน
การเงนิและ

บัญชี 

ส.ป.ค.02-9 
รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ประจําสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                

ยังไมมีการดําเนินงาน
ในดานเครือขายการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระหวางมหาวิทยาลัย 
และมกีจิกรรมรวมกัน
ระหวางเครือขาย 
 
 
 
 
 
 

1.ควรสรางเครือขาย
การแลกเปลีย่นเรยีนรู
ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาท่ี
อยูในบริเวณใกลเคียง 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึง่กันและกัน 

10.ดําเนินการสราง
เครือขายการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกัน
คุณภาพการศึกษากับ
สถาบันการศึกษาท่ีอยูใน
บริเวณใกลเคียง เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกัน 

มีการสราง
เครือขายการ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการ
ประชุมและ/
เอกสารศึกษาดู
งาน 

ดําเนิน 
การแลว 

 100% 
 

ผูอาํนวยการ
สํานักสงเสรมิ
ฯ กําแพงแสน 

หัวหนางาน
เลขานุการ  

และ 
หัวหนางาน

ประกนั
คุณภาพ 

ส.ป.ค.02-10 
บันทึกลงนาม
ความรวมมือ
เครือขาย
ประกัน
คุณภาพ 5 
สถาบัน 
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1. จดุออน 2. ขอเสนอแนะ 
3. แนวทางการแกไข/
ปรับปรุง (กลยุทธ) 

4.ชือ่โครงการ/
กจิกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความสาํเร็จ  

6. ผลการ
ดําเนนิงาน

ตาม
โครงการ 

7. รอยละ
ผลสาํเร็จ

ของ
โครงการ 

8. งบ 
ประมาณ
ท่ีต้ังไว 

9 ผูรับผิดชอบ เอกสารตรวจ
ประเมิน 

9.1ผูกํากับดูแล 9.2
ผูปฏิบัติงาน 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน                

  

ควรมรีะบบและ
กระบวนการวิเคราะห  
ขอกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการดาํเนินงาน
หลักท่ี(Core Process) 
สําคัญจากความคาดหวัง 
และความตองการของ
ผูรับบริการ 

11.ดําเนินการวิเคราะห  
ขอกําหนดท่ีสําคัญของ
กระบวนการดาํเนินงาน
หลักท่ี(Core Process) 
สําคัญจากความคาดหวัง 
และความตองการของ
ผูรับบริการ 

ดําเนินการวิเคราะห
ขอกําหนดของ
กระบวนการหลกั 

มกีระบวนการ
ใหบริการวิชาการ 

ดําเนิน 
การแลว 

 100%  ผูอํานวยการ
สํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

หัวหนาฝายทุก
ฝาย 

ส.ป.ค.02-11 
กระบวนการ
ดําเนินงาน
หลักท่ี(Core 
Process) 
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บทท่ี 5  

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร (Executive Summary) 

รายงานนี้เปนการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ประจําป การศึกษา  255 5 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึง

ดําเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ระหวางวันท่ี 20 – 21 มิถุนายน  2556 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได

ประเมินคุณภาพ จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปการศึกษา 255 5 (1 มิถุนายน 2555 - 31 

พฤษภาคม 2556) และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ 

 สําหรับผลการประเมินฯ พบวา สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประเมิน จํานวน 13 ตัว

บงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  4.87 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของ

คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 ไดคุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ   

  - 5.00 5.00   - 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   - 5.00 5.00 4.75 4.40 4.81 4.55 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบริหารและจดัการ  5.00 5.00 5.00 3.75   - 5.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ     5.00 5.00   - 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

  - 4.00 4.00   - 4.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนนิงาน 

  - 5.00 5.00   - 5.00 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 5.00 4.89 4.33 4.75 4.40 4.87 4.40  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี  

 สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดมีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควร

พัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเปนแนวทางใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
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ภาพรวม 

จุดแข็ง 

1. สํานักฯ กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน นโยบายการบริหารและพัฒนา ภารกิจ และวัตถุประสงค 

2. ผูนําระดับสูงของสํานักฯ มีภาวะผูนําในการนําพาสถาบันฯ สูชมุชน และสงัคม 

3. ผูบริหาร และบุคลากรมีความมุงม่ันในการนําสํานักเสริมฯ สูเปาหมาย มีการทํางานท่ีเปนทีมท่ีมี

ประสิทธิภาพ และทุมเทเสียสละในการทํางาน 

4. สํานักสงเสริมฯ มีศักยภาพสูงในการหารายไดจากทรัพยากรท่ีมีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งจากงาน

บริการวิชาการ และการใหบริการท่ีพักกับผูมาฝกอบรม 

5. การดําเนินงานหลักมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหพ่ึงพาตนเองได 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. วิสัยทัศน: ควรระบุ 

1.1 ความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการใหบริการวิชาการแกสังคม นั้นเรื่องเก่ียวกับอะไร ให

ชัดเจน ตามความเชี่ยวชาญท่ีโดดเดนของสํานัก 

1.2 เวลาความสําเร็จของวิสัยทัศน สํานักฯ วา เม่ือใด (พ.ศ. อะไร) 

1.3 กําหนดตัวชี้วัด วา ปจจุบัน เปนเลิศในระดับชาติและระดับนานาชาติ แลวหรือไม 

1.4 กําหนด คูเทียบวา ตองการเทียบกับใคร ในการใหบริการวิชาการแกสังคม ในเรื่อง

เดียวกัน 

2.  การดําเนินงานหลักของสํานักสงเสริมฯ ควรสู AEC 

3. ควรนําผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการมาสรุปเพ่ือจัดทําแผนบริการวิชาการของ

หนวยงานอยางเปนรูปธรรม 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ผูบริหารทุกระดับควรใหความสําคัญในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีผูบริหารอานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักสงเสริมฯ ในภาพรวม เพ่ือประมวล

ความสัมพันธของตัวบงชี้ในแตละองคประกอบ และความสัมพันธของตัวบงชี้ระหวางองคประกอบ 

 

ขอเสนอแนะระดบัวิทยาเขต/มหาวิทยาลัย 

แบบประเมินตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานประกันคุณภาพควรเปนระบบเดียวกันท่ีมหาวิทยาลัย เชน แบบ

ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ แบบประเมินผูนํา แบบประเมินตามหลักธรรมาภิบาล แบบประเมิน

สุนทรียภาพ 

นวัตกรรมและแนวปฏิบัติท่ีดี 
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ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน  มีผลงานดีเดนในดานการบริการวิชาการ  ใหความรูแก

ชุมชนท่ีหลากหลาย  และดําเนินการมาอยางตอเนื่อง  สรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  ซ่ึงสอดคลองกับ

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ดานการบริการทางวิชาการ   

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสนไดรับรางวัลหนวยงานดีเดนของชาติสาขาพัฒนาสังคม 

ประจําปพุทธศักราช 2554 จากคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี  และพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูแทนหนวยงานดีเดนของชาติ ประจําปพุทธศักราช 2554 เขา

เฝาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แทนพระองค ในวันพฤหัสบดีท่ี 28 มิถุนายน 2555 

ณ ศาลาดุสิตาลัย สวนจิตรลดา  

สํานักนายกรัฐมนตรีจัดงานมอบโลรางวัลแสดงความยินดีใหหนวยงานดีเดนของชาติ สาขาพัฒนา

สังคมประจําพุทธศักราช 2554  ณ ทําเนียบรัฐบาล ในวันพฤหัสบดีท่ี 5 กรกฎาคม 2555 ผลงานดังกลาวได

สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยรวมกับ

สมาคม Association of Educators in Agriculture and Environment (APEAEN)  จัดการประชุม

วิชาการนานาชาติ  International APEAEN Conference ครั้งท่ี 5 มีผูเขารวมจํานวน 48 คน จาก 6 

ประเทศ (เกาหลีใต ญี่ปุน ฟลิปปนส ลาว จีน และไทย)  และรวมกับสมาคม Association of International 

Agricultural and Extension (AIAEE)  จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Annual AIAEE Conference  

ครั้งท่ี 28 มีผูเขารวมจํานวน 162 คน จาก 11 ประเทศ (แอฟริกาใต สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย บราซิล 

เอธิโอเปย เคนยา มาลี โมซัมบิก ไนจีเรีย สวาซีแลนด และไทย) ในวันท่ี 20-24 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย

สงเสริมและฝกอบรมการเกษตรแหงชาติ 

ประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปการศึกษา 2555 

 การติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินฯ   ในรอบปการศึกษา 2554   พบวา 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง ฯ 

เปนอยางดี  โดยมีโครงการ /กิจกรรมท้ังหมด จํานวน 10 กิจกรรม มีการดําเนินการแลว 10 กิจกรรม คิดเปน

รอยละ 100 
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ขอมูลการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดดําเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบสํานัก /สถาบัน 

6 องคประกอบ โดยไดรับการประเมิน คุณภาพภายใน  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

มหาวิทยาลัยแลว 7 ครั้ง ซ่ึงผลการประเมินในรอบ 3 ปท่ีผานมา คือ 

ครั้งท่ี 5 ในรอบปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553) ระหวางวันท่ี 5 – 6 

กรกฎาคม 2553 พบวา มีผลการดําเนินงาน จํานวน 23 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 

2.91 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 2.91 อยูในเกณฑ ดีมาก 

ครั้งท่ี 6 ในรอบปการศึกษา 2553 (1 มิถุนายน 2553 – 31 พฤษภาคม 2554) ระหวางวันท่ี 27 – 

28 มิถุนายน 2554 พบวา มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว ประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  

4.86 อยูในเกณฑ ดีมาก  เปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน มีคะแนนเฉล่ีย  

4.39 อยูในเกณฑ ดี 

ครั้งท่ี 7 ในรอบปการศึกษา 2554 (1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ระหวางวันท่ี 26 – 

27 มิถุนายน 2555 พบวา มีผลการดําเนินงาน 13 ตัวบงชี้ ตามท่ีกําหนดไว ประเมินตนเอง  มีคะแนนเฉล่ีย  

4.87 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก  สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.80 ไดคุณภาพ

ระดับ ดีมาก 

วัตถุประสงคการประเมินคุณภาพภายใน 

1. เพ่ือยืนยันสภาพการดําเนินงานของหนวยงานและประเมินคุณภาพท่ีสอดคลองกับระบบการ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย สกอ. และ สมศ. 

2. พิจารณาการดําเนินงานของทุกองคประกอบในระบบประกันคุณภาพของหนวยงาน และการ

ตอบสนองพันธกิจและเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน รวมท้ังการคนหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติ

ท่ีดีของหนวยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมิน

คุณภาพภายในท่ีผานมา  

4. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและ

สาธารณชน 

กรอบการประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน 

1. ประสิทธิผลของการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน รวมท้ังดานการบริหารจัดการ  

2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในท่ีผานมา  

3. การคนหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติท่ีดีของหนวยงาน หรือผลลัพธจากการดําเนินงานตามระบบ 
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กําหนดการประเมิน 

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถนุายน 2556 

08.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประชุม ณ หองหมากเหลือง ตึกพักพร  

สวุรรณวาจกกสกิจิ 

08.30 น. รับประทานอาหารวาง 

08.30 – 10.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ พบผูบริหาร สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน กลาวตอนรับคณะกรรมการประเมินฯ 

และแนะนําคณะผูบริหารฯ อบปที่ผานมา  

  ประธานคณะกรรมการประเมินฯ แนะนําคณะกรรมการประเมินฯ พรอมทั้งอธิบายวัตถุประสงค

ของการประเมนิฯ 

  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน รายงานสรุปผลการดําเนินงานและผลการประเมิน

ตนเอง 

  คณะกรรมการประเมินฯ ซักถามขอมูลเพิ่มเติม 

10.00 – 12.00  น. ตรวจเอกสารหลกัฐาน 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการการประเมินฯ สัมภาษณบุคลากรและผูใชบริการ ณ หองหมากเหลือง ตึกพักพรฯ 

 กลุมที่ 1  บคุลากร 

 - ขาราชการ สายสนับสนุน  จํานวน 2 คน    

 - พนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน 

 - พนักงานเงินรายได  จํานวน 2 คน   

 - ลูกจางประจํา จํานวน 2 คน (ระดับปฏิบัติการและคนงาน)   

 - บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่แผนงานสํานักฯ 

 กลุมที่ 2 ผูใชบริการ 

 - บุคคล หรือทางโทรศัพท จํานวน  3 คน 
   - ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม     

13.45 – 14.30 น. ตรวจเยี่ยมฝายตาง ๆ ในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน 

 กลุมที่ 1 รศ.ภูษิตา  อิทรประสงค นายวิโรจน  ทองสุพรรณ และนางสาววราพันธุ จินตณวิชญ 

 -ฝายสื่อการสงเสริม  

 -ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม  

 -สํานักงานเลขานุการ  

 -ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา  

 กลุมที่ 2 รศ.ดร.จงรักษ  แกวประสิทธิ์ นางสาวเยาวภา  มณีเนตร และนางสาวฐิตวดี  เพลงปาน 

 - โรงอาหาร  

 - อาคารสถานที่ตึกสรางใหม  

 - เรือนเพาะชํา  

15.20 – 17.30 น. ตรวจเอกสารหลกัฐาน (ตอ)  
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วันศุกรที่ 21 มิถนุายน 2556  

09.00 – 12.00 น. ตรวจเอกสารหลกัฐาน  (ตอ) 

10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารวาง 

13.00 – 14.00 น. คณะกรรมการทาํการสรุปผลการประเมนิ ณ หองหมากเหลอืง ตกึพกัพรฯ 

14.00 – 14.15 น. รับประทานอาหารวาง 

14.00 – 16.30 น. คณะกรรมการประเมินฯ แจงรายงานผลการประเมินฯ ตอผูบริหารและบุคลากร ณ หมากเหลือง 

วิธีการดําเนินงาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  ประจําปการศึกษา 

2555 ไดศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บขอมูลดิบ  และแบบ

เก็บขอมูลพ้ืนฐาน (Common data set) ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตามผลการดําเนินงาน

ในรอบปการศึกษา 255 5 ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 255 5 ถึง 31 พฤษภาคม 255 6 และหลักฐานเพ่ือการ

ประเมินตามรายการท่ีระบุไวในรายงานการประเมินตนเอง  และไดรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมจากการเยี่ยมชม 

และการสมัภาษณ 

เกณฑการประเมิน 

เกณฑการประเมินภาพรวมของทุกองคประกอบ และรายตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซ่ึงเปนการ

ประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน สวนการบรรลุเปาหมาย และพัฒนาการ ไมมีคะแนน สําหรับการแปล

ความหมายผลการประเมินตามเกณฑ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การดําเนินงานตองปรับปรุง  

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การดําเนินงานระดับพอใช  

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  

สําหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด

เพ่ือใหหนวยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณท่ี

เปลี่ยนแปลงท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือกอใหเกิดประโยชนสูงสุดสําหรับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย   
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ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 

องคประกอบ และมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ประเมิน จํานวน 13 ตัวบงชี้ โดยหนวยงานประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 4.87 ไดคุณภาพระดับ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.40 ได

คุณภาพระดับ ดี รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผลการ

ประเมิน ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลติ รวม 

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน 

วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ   

  - 5.00 5.00   - 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   - 5.00 5.00 4.75 4.40 4.81 4.55 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 3  การบริหารและจดัการ  5.00 5.00 5.00 3.75   - 5.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 4  การเงินและงบประมาณ     5.00 5.00   - 5.00 5.00 ดีมาก 

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ  

  - 4.00 4.00   - 4.00 4.00 ดี 

องคประกอบท่ี 6  การพัฒนาและปรับปรุง

ระบบดําเนนิงาน 

  - 5.00 5.00   - 5.00 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ 5.00 5.00 4.89 4.33 4.75 4.40 4.87 4.40  

ผลการประเมนิ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดี  

สําหรับผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในรอบปการศึกษา 255 5 

สามารถสรุปผลการดําเนินงานรายองคประกอบไดดังนี้ 
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 ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพภายในรายองคประกอบคุณภาพ  

ตัวบงชี้ 

หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน ป 2555 คะแนน

ผลการ

ประเมิน 

  

คณะกรรมการ 
หมายเหตุ  

  2556 ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ 

  ตัวหาร (%หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร  (%หรือ

สัดสวน) 

  

คะแนนเฉลีย่ภาพรวมตามตัวบงชีข้องสาํนกั (ภารกจิบริการวิชาการ) (13 ตัวบงชี้) 4.87 4.40   

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนดําเนนิการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี้  5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 8 8 5.00 5.00  

องคประกอบท่ี 2  ภารกิจหลัก   4.81 4.55   

2.1 ระดบัความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 

คาเฉล่ีย 3.51 37,199.54 4.25 19,418.93 4.19 4.25 4.19   

8,758 4,632 

2.2 กระบวนการบรกิารทาง

วิชาการใหเกิดประโยชนตอ

สังคม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

2.3 ผลการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนหรือ

องคกรภายนอก 

ขอ 5 5 4 5.00 4.00  คณะกรรมการไม

ประเมินขอ 2 เพราะ

ไมพบหลักฐาน 

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ขอ 5.00 5 5 5.00 5.00   

องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจดัการ   5.00 4.00   

3.1 ภาวะผูนําของ

คณะกรรมการประจํา

หนวยงาน  และผูบริหารทุก

ระดับของหนวยงาน 

ขอ 7 7 6 5.00 4.00 คณะกรรมการไม

ประเมินขอ 7 

ขอเสนอแนะที่ใหไมใช

การปรบัปรงุการ

บรหิารงาน ทีไ่มสามารถ

นํามาใชปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปน

รูปธรรม  

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู 

ขอ 5 5 4 5.00 4.00 คณะกรรมการไม

ประเมินขอ 1  

1. การกําหนดประเด็น

ความรูและเปาหมายของ

การจัดการความรู สํานัก

ฯไมไดระบุวาสอดคลอง

กับกลยุทธ ใด  

2. ยังไมมีกิจกรรม KM 

สอดคลองกับกลยุทธ  มี

แตโครงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเพ่ือ

ทํางานวิจัย  

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ขอ 6 6 6 5.00 5.00   
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ตัวบงชี้ 

หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน ป 2555 คะแนน

ผลการ

ประเมิน 

  

คณะกรรมการ 
หมายเหตุ  

  2556 ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ 

  ตัวหาร (%หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร  (%หรือ

สัดสวน) 

  

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 5 7 2 5.00 2.00  * 

* หมายเหตุ : คณะกรรมการไมประเมินขอ 1 แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ หลักฐานที่นําเสนอยังไมใชแผนพัฒนาบุคลากร เปนเพียง

การรวบรวมคํานิยามการบริหารบุคคลเทานั้น และมีภาคผนวกการวิเคราะห SWOT  ที่มีอยูในแผนยุทธศาสตร รวมทั้งมีขอมูลบุคลากรซ่ึงยังไมมีการวิเคราะห 

1. สํานักฯ ตองแยกใหออกระหวางคําวา ฝกอบรม และพัฒนา จากผลการวิเคราะหการพัฒนาบุคลากร พบวา สวนใหญเปนการฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร รวมทั้ง

คาใชจายที่สํานักฯ ลงทุนพัฒนาบุคลากร (คนละ 3,000.00 บาท) ปงบประมาณ 2555 สํานักฯ ใชไปทั้งหมด =… บาท คิดเปน รอยละ …. 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ หมายถึงหลักฐานที่สํานักฯ นํามาใชวางแผน เชน อัตรากําลังปจจุบันและตองการในอนาคต  training and development needs 

survey,  SW Analysis ดาน HR  

คณะกรรมการไมประเมินขอ 2 • การบริหารและการพัฒนาบุคลากร ใหดําเนินการ และรวมทั้งความสามารถที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน เพื่อใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมวิธีการ

ทํางานและทักษะที่จําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน • การบริหารบุคลากรตองมีการวิเคราะหปริมาณการเขา-ออกของบุคลากรแตละกลุม เพื่อนํามาใชหาแนวทางการปรับปรุง และ

ติดตาม • การพัฒนาบุคลากรตองใหเปนไปตามแผน และ carrier path  รวมทั้งติตดตามตรวจสอบรายบุคคล เพื่อสนับสนุนใหเต็มที่ 

คณะกรรมการไมประเมิน ขอ 3 มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีเพียงการสรางบรรยากาศโดยมี

กิจกรรมทําความสะอาดรอบอาคาร 1 วัน 

• นาจะประชุมตกลงกันวาการสรางเสริมสุขภาพใหบุคลกรจะมีการจัดกิจกรรมอะไรบาง มีส่ิงสนับสนุนอะไรบาง 

• นาจะกําหนดนโยบายดูแลสุขภาพทั้งการปองกัน และสงเสริมสุขภาพ รวมทั้งสงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ 

คณะกรรมการไมประเมิน ขอ 6 • เมื่อไมมีแผนพัฒนาบุคลากร การประเมินจึงไมมีตามไปดวย • IDP เปนการพัฒนาตนเองจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน และสมรรถนะของ

บุคลากรแตละคน เปนหนาที่ของหัวหนางานตองติดตาม และควบคุมกํากับการพัฒนาตนเองของบุคลากรที่อยูในความรับผิดชอบดําเนินการ แลวประเมินผลภาพรวมสงให งาน

บุคลากร 

คณะกรรมการไมประเมินขอ 7 ยังคงเนนที่ IDP 

3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ

การพัฒนาความรู  และ

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลอง

กับการปฏิบัติงาน ท้ังใน

ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 80 80.50 100 65 80.75 5.00 5.00   

80.50 80.50 

องคประกอบท่ี 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ

งบประมาณ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00   

องคประกอบท่ี 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

ขอ 8 8 8 4.00 4.00   

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนนิงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาและปรบัปรงุ

กระบวนการดาํเนินงาน 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   
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ตัวบงชี้ 

หนวย เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน ป 2555 คะแนน

ผลการ

ประเมิน 

  

คณะกรรมการ 
หมายเหตุ  

  2556 ตัวต้ัง ผลลัพธ  ตัวต้ัง ผลลัพธ 

  ตัวหาร (%หรือ

สัดสวน) 
ตัวหาร  (%หรือ

สัดสวน) 

  

   ตัวบงชี้เลือก             

1 ระดับความสําเร็จของการ

สรางเครือขายบริการทาง

วิชาการวิชาการ 

ขอ   5 5 5 5   

2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารและการตัดสินใจ 

ขอ   5 5 5 5   

3 ผลการช้ีนํา ปองกันหรือ

แกปญหาสังคมในดานตางๆ

ประเด็นท่ี 2 ภายนอก

สถาบัน (เพ่ือความกินดีอยูดี

ของชาต)ิ 

ขอ  5 5 5 5  
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องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ 

การประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบ

ท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูใน

เกณฑ ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงานสรุปไดดังนี้  

จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. สํานักฯ กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน นโยบาย

การบริหารและพัฒนา ภารกิจ และ

วัตถุประสงค 

1. วิสัยทัศน : ควรระบุ 

1.1 ความมุงม่ันสูความเปนเลิศในการใหบริการ

วิชาการแกสังคมนั้นเรื่องเก่ียวกับอะไร ใหชัดเจน ตาม

ความเชี่ยวชาญท่ีโดดเดนของสถาบัน 

1.2 เวลาความสําเร็จของวิสัยทัศน วา เม่ือใด (พ.ศ. 

อะไร) 

1.3 กําหนดตัวชี้วัด วา ปจจุบัน เปนเลิศในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ แลวหรือไม  

1.4 กําหนด คูเทียบวา ตองการเทียบกับใคร ในการ

ใหบริการวิชาการแกสังคมในเรื่องเดียวกัน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1. สํานักฯ มียุทธศาสตรท้ังหมด 4 ยุทธศาสตร 

แตละยุทธศาสตร สํานักฯ กําหนดเปาประสงค 

และกลยุทธ ของแตละยุทธศาสตรแตยังขาด 

1.1  ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร 

1.2  ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

1. ควรกําหนดตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร ท้ัง 4 

ยุทธศาสตร และกําหนดตัวชี้วัดระดับเปาประสงค เพ่ือ

เปนแนวทางการกําหนด  “แนวทางการพัฒนา”   ใหได

คําตอบ ตัวชี้วัดระดับเปาประสงค 

2. สํานักฯ กําหนดตัวชี้วัดกลยุทธ แตตัวช้ีวัด

กลยุทธท่ีกําหนด 

2.1  เปนเชิงปริมาณ โดยระบุเปนจํานวน 

และหนวยนับ เชน จํานวนโครงการ โดยไมได

ระบุ สิ่งท่ีตองการวัด

2.  “ยุทธศาสตร” และ “กลยุทธ” เพ่ือลดความสับสน 

ระหวาง คํา โดยใชคําวา “แนวทางการพัฒนา” แทน ซ่ึง

แนวทางการพัฒนา จะเปนขอคิดให คิดทําโครงการเพ่ือ

ตอบ แนวทางการพัฒนา และเปาประสงค 

  วาตองการวัดโครงการ

อะไร    เปนตน 

2.2  ตัวชี้วัดท่ีระบุ ของทุกกลยุทธ เปน

ตัวชี้วัดระดับ โครงการ 

- การกําหนดตัวชี้วัดโครงการมี 2 ลักษณะ คือ ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ และตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เชน ระดับ

ความสําเร็จการดําเนินการตามข้ันตอน...เปนตน 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

3. การกําหนด “เอกลกัษณ” ของสํานักฯ 

สํานักฯ ยึดเอกลักษณของ มก. ซ่ึงกวางมาก  

3. สํานักฯ ตองคนหาความเชี่ยวชาญ โดดเดนของสํานักฯ 

เพ่ือเปนตัวชู สํานักฯ ท่ีทําใหเกิด “ความกินดีอยูดีของชาติ” 

4. กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ เปน

แผนปฏิบัติการ การจัดเปาประสงคลงในแต

ละมิติ สับสนท้ัง 4 มิติ 

4.1 มิติคุณภาพบริการ คือมิติท่ีเก่ียวของกับลูกคา ผูมี

สวนไดสวนเสีย และพันธมิตรท่ีเก่ียวของ 

4.2  มิติประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  เปนมิติท่ี

เก่ียวของกับการเงิน การงบประมาณ ท้ังเงินงบประมาณ

แผนดิน และรายได และทรัพยากร ตองมีกระบวนการ 

หรือกิจกรรมใดบางเพ่ือนําไปสูสิ่งท่ีลูกคาตองการ 

4.3 ประสิทธิผลตามพันธกิจ เปนมุมมองท่ีตองพิจารณา

วาผลลัพธท่ีสําคัญจากประเด็นยุทธศาสตร คืออะไร 

4.3 มิติพัฒนาองคกร เปนมุมองดานการเรียนรูและการ

พัฒนา ซ่ึงเก่ียวของกับบุคลกรในองคกร 

ท้ังนี้ แผนท่ียุทธศาสตร ตองเปนความเชื่อมโยงเชิง 

เหตุ-ผล ท้ัง 4 มิติ เพ่ือนําไปสูผลลัพธท่ี สํานักฯ ตองการ   

โดยนําเปาประสงคมาเรียงกันในลักษณะ เหตุ-ผล แลวจัด

รวมใหแตละประเด็นยุทธศาสตร อยูในภาพเดียวกัน 

แสดงวา แตละประเด็นยุทธศาสตร ตองมองใหครบ 4 

มุมมอง โดยใชลูกศรเปนตั วเชื่อมโยงแสดงความสัมพันธ

ระหวางแตละมิติถามิติใดไมมีความสัมพันธกัน แสดงวา 

แผนท่ีนั้นมีจุดบกพรอง ตองวิเคราะหใหม หลังจากนั้นจึง

กําหนดตัวชี้วัดแตละเปาประสงค  

องคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบท่ี 

2 ภารกิจหลัก จํานวน 4 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.81 อยูในเกณฑ ดีมาก       

สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.55 อยูในเกณฑ ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 2 ภารกิจหลัก สรุปไดดังนี้  

จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

มีโครงการ / กิจกรรมท่ีมีผลตอการพัฒนาและ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหพ่ึงพาตนเอง

ได 

ควรนําผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการมา

สรุปเพ่ือจัดทําแผนบริการวิชาการของหนวยงานอยาง

เปนรูปธรรม 
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องคประกอบท่ี 3 การบริหารและการจัดการ 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบท่ี 

3 การบริหารและการจัดการ จํานวน 5 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 อยูใน

เกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 อยูในเกณฑ ด ี

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 3 การบริหารและจัดการ สรุปไดดังนี้  

จุดแข็ง แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

ตัวบงช้ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1) 

1. ผูนําระดับสูงของสํานักฯ มีภาวะผูนําในการนําพา 

สถาบันฯสูชุมชน และสังคม 

1. การนําพาสํานักฯ สู ASEAN 

2. แสดงขอมูลการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล   

ครบถวนท้ัง 10ประการ 

2. หลักธรรมาภิบาล  ซ่ึงวิธีการวัดเปนนามธรรม และเปนการ

ถามความคิดเห็น ไมใชการปฏิบัติ 

นาจะมีการจัดทํา คูมือการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ดวยการ 

2.1 ตั้งคณะกรรมการ โดยเปนบุคคลท่ีไมมีผลประโยชนทับ

ซอนกับสํานักฯ 

2.2 คณะกรรมการท่ีแตงตั้ง จัดทําคูมือการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล  พรอมกําหนดพฤติกรรมการบริหารและ

ตัวชี้วัด จัดทําประชาพิจารณ 

2.3 จัดทําแผนพัฒนาท้ังระดับผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

ตัวบงช้ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2) 

1. การกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการ

จัดการความรู สํานักฯไมไดระบุวาสอดคลองกับกล

ยุทธ ใด  

2. ยงัไมมีกิจกรรม KM มีแตโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรเพ่ือทํางานวิจัย 

1. ประชุมตกลงกันกําหนดประเด็น และเปาหมาย ดวยการ

คัดเลือกกลยุทธ ท่ีสําคัญของสํานักฯ 

 

 

3. การนําความรูท่ีไดจากทํา KM ท่ีไดจากปท่ีผาน 

ตองระบุดวยวาความรูเ รื่องอะไร  แลวนํามาทําเปน

ลายลักษณอักษร  สูการนํามาใชปฏิบัติจริง  และแยก

เปนหมวดหมูใชเปนระบบชัดเจน 

4. มีรายงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสูองคการ

เรียนรูแตทําเปนรูปเลมรวบรวมขอมูล เทานั้น 

2. Website ท่ีมีตองเขาถึงใหงาย และเปนแหลงความรูทาง

การเกษตรในชุชน ท่ีเขาถึงงาย รวมท้ังเปนท่ีรวบรวมความรู

ของสํานักฯ ท่ีมีอายุมายาวนาน 

3. แหลงรวบรวมความรูตามประเด็น ขอ 1 ท่ีตองพัฒนา ให

รวบรวมความรูใน Hardware ได 
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จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

5. การเขียนรายงานการนําความรูจาก KM ไปใช

ประโยชน ไมไดแสดงวิธีการติดตาม รวมท้ังกลไกการ

ติดตาม 

4. ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจาก

แหลงตางๆ 

5. กําหนดวิธีการติดตาม และวัดผลตามประเด็นความรูและ

เปาหมายของ KM ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน 

6. ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ ท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคท่ี

กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร 

ตัวบงช้ี 3.3  ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

การระบุผลลัพธ ในรายงานการบริหารความเสี่ยง 

เขียนเปนกระบวนการดําเนินการ แตไมไดรายงานวา 

ผลลัพธท่ีไดคืออะไร ตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

ปรับวิธีการรายงานใหรายงานผลลัพธท่ีได ตามวัตถุประสงคท่ี

กําหนดไว 

ตัวบงช้ี 3.4  ระบบพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4)  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1. แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ หลักฐานท่ีนําเสนอยัง

ไมใชแผนพัฒนาบุคลากร เปนเพียงการรวบรวมคํา

นิยามการบริหารบุคคลเทานั้น และมีภาคผนวกการ

วิเคราะห SWOT  ท่ีมีอยูในแผนยุทธศาสตร รวมท้ังมี

ขอมูลบุคลากรซ่ึงยังไมมีการวิเคราะห 

1. สํานักฯ ตองแยกใหออก ระหวางคําวา ฝกอบรม และพัฒนา 

จากผลการวิเคราะหการพัฒนาบุคลากร พบวา สวนใหญเปน

การฝกอบรม การพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังคาใชจายท่ีสํานักฯ 

ลงทุนพัฒนาบุคลากร (คนละ 3,000.00 บาท) ปงบประมาณ 

2555 สํานักฯ ใชไปท้ังหมด =……. บาท คิดเปนรอยละ ……. 

2. การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ หมายถึงหลักฐานท่ีสํานักฯ 

นํามาใชวางแผน เชน อัตรากําลัง ปจจุบันและตองการใน

อนาคต  training and development needs survey,  SW 

Analysis ดาน HR  

3. การบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ใหดําเนินการ และ

รวมท้ังความสาม ารถท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการ

ปฐมนิเทศ และฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเปนให

ผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

4. การบริหารบุคลากรตองมีการวิเคราะหปริมาณการเขา-ออก

ของบุคลากรแตละกลุม เพ่ือนํามาใชหาแนวทางการปรับปรุง 

และติดตามผล 

  

  

  



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 188 

188 

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

2. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญ

และกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีเพียงการสรางบรรยากาศโดยมี

กิจกรรมทําความสะอาดรอบอาคาร 1 วัน 

5. นาจะประชุมตกลงกันวา การสรางเสริมสุขภาพใหบุคลการ

จะมีการจัดกิจกรรมอะไรบาง มีสิ่งสนับสนุนอะไรบาง 

6. นาจะกําหนดนโยบายดูแลสุขภาพท้ังการปองกัน และ

สงเสริมสุขภาพ รวมท้ังสงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบ

ตางๆ เชนสวัสดิการเรื่องตรวจสุขภาพ มีสถานท่ีออกําลังกาย

หรือมีการสนทนารวมกัน 

ตัวบงช้ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศ

หรือตางประเทศ (มก.) 

1. การจําแนกระหวางการพัฒนาความรู   และ

ทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน  

2. การจําแนกในประเทศ   ตางประเทศ ใหชัดเจน 

3. คัดกรองรายชื่อท่ีซํ้า 

   การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ หมายถึงหลักฐานท่ีสํานักฯ 

นํามาใชวางแผน เชน อัตรากําลัง ปจจุบันและตองการใน

อนาคต  training and development needs survey,  SW 

Analysis ดาน HR 

 

องคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบท่ี 

4 การเงินและงบประมาณ จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 5.00 ไดอยูใน

เกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑ ดีมาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 4 การเงินและงบประมาณ สรุปไดดังนี้  

จุดแข็ง ขอเสนอแนะ 

มีรายรับจากโครงการพัฒนาวิชาการและจากการ

บริหารสินทรัพย 

   1. ควรวางมาตรการและแนวทางประหยัดพลังงานเพ่ือให

การใชงบประมาณหมวดสาธารณูปโภคมีประสิทธิภาพ  

   2. ควรเขารวมโครงการประหยัดพลังงานรวมกับ

มหาวิทยาลัยและการไฟฟาภูมิภาค 
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องคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน องคประกอบท่ี 

5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 

4.00 อยูในเกณฑ ดี สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยูในเกณฑ ด ี

   คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปไดดังนี้  

จุดท่ีควรพัฒนา ขอเสนอแนะ 

1. ผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพและบุคลากรอ่ืนๆ 

ท่ีรับผิดชอบ ตองเขาใจความหมายของตัวบงชี้แตละ

ตัวในแตละองคประกอบ เพ่ือจัดเตรียมเอกสาร

หลักฐานตามตัวบงชี้ 

2. รายงานการประเมินตนเอง ไมสะทอนผลการ

ดําเนินงานจริง 

 

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

1. ควรจัดโครงการจัดการความรู (KM) เรื่อง ความหมายของ

ตัวบงชี้ และเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังวิธีการเขียนให

ผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพและบุคลากรอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

2. ควรมีผูบริหารอานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ

สํานักสงเสริมฯ ในภาพรวม เพ่ือประมวลความสัมพันธของตัว

บงชี้ในแตละองคประกอบ และความสัมพันธของตัวบงชี้

ระหวางองคประกอบ 

 

องคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

การประเมินผลการดําเนินงานภาพรวมของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  องคประกอบท่ี 

6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน  จํานวน 1 ตัวบงชี้ พบวา หนวยงานประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉล่ีย 5.00 อยูในเกณฑ ดีมาก สวนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยูในเกณฑ ดี

มาก  

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ จากผลการ

ดําเนินงานในองคประกอบท่ี 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน สรุปไดดังนี้  

แนวทางการพัฒนา 

    ในกระบวนการดําเนินงานหลักควรใหความหมายของกลุมท่ี 2 คือ บริการ (Service) ใหชัดเจน   

เพ่ือความสะดวกในการจัดหมวดหมูของงาน 
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ภาคผนวก  
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• ขอมูลพ้ืนฐานประกอบการประเมิน 

 

แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบงช้ี ประจําปการศึกษา 2555 (ป.1) 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ตัวบงช้ี 
หนวย 

  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน ป 2555 คะแนนผล 

การ

ประเมนิ 

  
หมายเหตุ  2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ คณะ 

กรรมการ 

  

ตัวหาร (%หรอื

สัดสวน) 

ตัวหาร  (%หรอื

สัดสวน) 

คะแนนเฉลี่ยภาพรวมตามตัวบงชี้ของสํานัก (ภารกิจบริการวิชาการ)  (13 ตัวบงชี้) 4.87 4.40   

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบงชี ้     5.00 5.00   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ขอ 7 8 8 5.00   

องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.81 4.55   

2.1 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

คาเฉล่ีย 3.51 37,199.54 4.25 19,418.93 4.19 4.25 4.19   

8,758 4,632 

2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให
เกิดประโยชนตอสังคม 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   

2.3 ผลการเรียนรูและเสริมสรางความ
เขมแข็งของชุมชนหรือองคกร
ภายนอก 

ขอ 5 5 4 5.00 4.00  ไมประเมิน
ขอ2 

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวฒันธรรม 

ขอ 5.00 5 5 5.00 5.00   

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 4.00   

3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงาน และผูบริหารทุก
ระดับของหนวยงาน 

ขอ 7 7 6 5.00 4.00  ไมประเมิน
ขอ7 

3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู ขอ 5 5 4 5.00 4  ไมประเมิน
ขอ 1 

3.3 ระบบบริหารความเส่ียง ขอ 6 6 6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร ขอ 7 7 2 5.00 2 ไมประเมิน
ขอ 1,2,3,6,7 

3.5 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่
สอดคลองกับการปฏิบัติงาน ทั้งใน
ประเทศหรือตางประเทศ 

รอยละ 100.00 80.5 100.00 65 80.75 5.00 5.00   

80.5  80.5 

องคประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   

4.1 ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ 

ขอ 7 7 7 5.00 5.00   

องคประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ขอ 7 8 8 4.00 4.00   

ภาคผนวก ก 
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ตัวบงช้ี 
หนวย 

  

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน ป 2555 คะแนนผล 

การประเมนิ 

(เตม็ 5) 

หมายเหตุ  2555 ตัวตั้ง ผลลัพธ  ตัวตั้ง ผลลัพธ 

ตัวหาร (%หรอื

สัดสวน) 

ตัวหาร  (%หรอื

สัดสวน) 

   ตัวบงช้ีเลือกอัตลักษณ            

1  ระดับความสําเร็จของการ

สรางเครือขายบริการทางวิชาการ

ขอ   5 5 5    

2  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

ขอ   5 5 5    

3  ผลการชี้นํา ปองกันหรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ 
ประเด็นที่ 2 ภายนอกสถาบัน 
(เพื่อความกินดีอยูดีของชาติ) (สม
ศ.18.2)

ขอ   5 5 5    

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน    5.00 5.00   

6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
และปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินงาน 

ขอ 5 5 5 5.00 5.00   
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• คําสั่งแตงตั้งตางๆ 

 
 
 

ประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

---------------------------------------- 

 เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว
และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 9/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เร่ือง แตงต้ัง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดังนี ้

 1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประธานกรรมการ  
 2. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ  
 3. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา อังกสิทธิ์  กรรมการ 
 4. หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม  กรรมการ 
 5. หัวหนาฝายส่ือการสงเสริม  กรรมการ 
 6. หวัหนาฝายส่ือสารการตลาด  กรรมการ 
 7. หัวหนาฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา  กรรมการ  
 8.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
 9.  หัวหนางานประกันคุณภาพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดังนี้ 
 1. กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพ  
 2. พัฒนาแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  
 3. ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
 4. จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตามระบบประกันคุณภาพ  
 5. กําหนดคณะบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน  
 6. จัดทําคูมือประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
 7. ใหคําปรึกษาดานระบบคุณภาพแกฝายตาง ๆ ในสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน  
 8. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ  
 9.  ดําเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ที่ไดรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ส่ัง   ณ   วันที่  30  ธันวาคม  พ.ศ.  2554 
 
 
 

(รองศาสตราจารยชูเกียรติ  รักซอน) 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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ประกาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 

---------------------------------------- 

 เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว  
และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 9/2552 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เร่ือง แตงต้ัง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดังนี ้

 1. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประธานกรรมการ  
 2. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายบริการวิชาการ กรรมการ  
 3. ผูชวยผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ฝายกิจการพิเศษ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยรัตนา อังกสิทธิ์  กรรมการ  
 5. หัวหนาฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม  กรรมการ 
 6. หัวหนาฝายส่ือการสงเสริม  กรรมการ 
 7. หัวหนาฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา  กรรมการ  
 8.  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ  กรรมการและเลขานุการ 
 9.  หัวหนางานประกันคุณภาพ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดังนี้ 

 1. กําหนดนโยบายและวิธีดําเนินการประกันคุณภาพ  
 2. พัฒนาแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ  
 3. ติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ  
 4. จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตามระบบประกันคุณภาพ  
 5. กําหนดคณะบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน  
 6. จัดทําคูมือประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
 7. ใหคําปรึกษาดานระบบคุณภาพแกฝายตาง ๆ ในสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน  
 8. ประสานงานกับหนวยงานทั้งภายในและภายนอกในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ  
 9. ดําเนินการประกันคุณภาพตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ที่ไดรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการประจําสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

 ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนครบวาระการดํารงตําแหนงของผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

ส่ัง   ณ   วันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2555 
 
 
 

(รองศาสตราจารยชูเกียรติ  รักซอน) 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
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คําส่ัง สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
ที่  ๖๕   /๒๕๕๕ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะทํางานจัดการประกันคุณภาพ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 

---------------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหสํานัก สถาบัน ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพ ในการดําเนินงานและการ
ใหบริการของหนวยงาน เพื่อใหตอบสนองและสนับสนุนตอภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นั้น 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดมอบใหฝายตาง ๆ จัดทําประกันคุณภาพในสวนของความรับผิดชอบของฝายตาง 
ๆ แลว และเพื่อใหการจัดการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ประจําปการศึกษา ๒๕๕ ๕ (๑ มิถุนายน ๒๕๕ ๕ – ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๖) ในภาพรวมดําเนินไปตามวัตถุประสงค  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ เร่ือง 
แตงต้ังผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงขอแตงต้ังผูแทนจากฝายตาง ๆ ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปน
คณะทํางานจัดการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดังรายนามตอไปนี้ 
 ๑. นายชูเกียรติ  รักซอน  ประธานคณะทํางาน 
 ๒. นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ   คณะทํางาน 
 ๓. นางพาณี  สวาสดิ์  คณะทํางาน  
 ๔. นายธเนตร  ศรีสุข  คณะทํางาน  
 ๕. นางรัชนี  จารุสันต   คณะทาํงาน 
 ๖.   นางสาวกันยารัตน  เชี่ยวเวช คณะทํางาน  
 ๗.  นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ   คณะทํางาน 
 ๘.  นางสาวนภัสวรรณ  กระจางรัตน คณะทํางาน  
 ๙. นางสาวมณฑา  ชางเทศ   คณะทาํงาน 
 ๑๐. นางสาววารีภรณ  ปรักเจริญ คณะทํางาน  
 ๑๑. นางสาวนพพร  เลิศประเสริฐ คณะทํางาน  
 ๑๒. นางสาววารุณี  ไชยสุริยะศักด์ิ คณะทํางาน  
 ๑ ๓. นางกนกนาฏ  เปยมสมบูรณ คณะทํางานและเลขานุการ  
 ๑ ๔. นางนวลฉวี  พรบัณฑิตยปทมา คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
 ๑๕. นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ  
 ๑ ๖. นางสุวินัย  พรหมมะ  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะทํางานชุดนี้มีหนาที่ดังนี้ 
 ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน และคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพฝายตาง ๆ ในการจัดการประกันคุณภาพใหเปนไปตามที่สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน กําหนด 
 ๒. จัดทํารายงานการศึกษาตนเองของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
 ๓. จัดทําและจัดเอกสารระบบประกันคุณภาพเพื่อการตรวจสอบของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  
 ๔. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน  

ส่ัง   ณ   วันที่  ๒๑   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

 
(รองศาสตราจารยชูเกียรติ   รักซอน) 

ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
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คําส่ัง สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
ที่   ๗๔  /๒๕๕๖ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 
---------------------------------------- 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหสํานัก สถาบัน ดําเนินการจัดทําระบบประกันคุณภาพในการดําเนินงานและการใหบริการของ
หนวยงาน เพื่อใหตอบสนองและสนับสนุนตอภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร นั้น 

 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดมอบใหฝายตาง ๆ จัดทําประกันคุณภาพในสวนของความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ แลว 
และเพื่อใหการจัดการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ในภาพรวมดําเนินไปตามวัตถุประสงค  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๙ /๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒   เร่ือง แตงต้ัง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จึงขอแตงต้ังบุคลากรของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เปนกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในของฝายตาง ๆ ในสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ดังรายนามตอไปนี้ 

ฝาย 
วันที่ตรวจ

ประเมิน 
ประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ กรรมการ เลขานุการ 

สํานักงาน
เลขานุการ 

๒๓ พ.ค.๕๖ นางรัชนี 

จารุสันต 

รศ.ชูเกียรติ 

รักซอน 

น.ส.กันยารัตน เชี่ยว
เวช 

นายนพสิทธิ์  

ลองจา 

น.ส.นพพร  

เลิศประเสริฐ 

น.ส.สุปรียา   
เมียนเพชร   

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

๒๓ พ.ค.๕๖ นางกนกนาฏ 

เปยมสมบูรณ 

นางอรัญนาถ 

วิริยารัมภะ 

นางนวลฉว ี

พรบัณฑิตยปทมา 

น.ส.ขวัญกมล 

สระทองฮวม 

น.ส.นภสัวรรณ 

กระจางรัตน 

น.ส.นงลักษณ 

วงษพรพันธุ 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

๒๓ พ.ค.๕๖ นายธเนตร  

ศรีสุข 

นางรุงรัตนา  

ฉ่ําสิงห 

นายสนธยา 

มณทาสุวรรณ 

นางสุวินัย 

พรหมมะ 

น.ส.นิลุบล 

สุขภาพ 

น.ส.วารีภรณ 

ปรักเจริญ 

ฝายการศึกษา 
วิจัยและพัฒนา 

๒๓ พ.ค.๕๖ นายนิธิวัชร  

พรทวีวุฒิพงษ 

นางพาณี 

สวาสด์ิ 

นายเฉลิมพล 

ศิลปาจารย 

นายชัยวุฒิ 

พรบัณฑิตยปทมา 

นายสมศักด์ิ พูนศิริ น.ส.วารุณี  

ไชยสุริยะศักด์ิ 

 ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาคูมือผูตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในการตรวจประเมินคุณภาพภายในฝายตางๆ  
 ๒. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพฝายตาง ๆ ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมิน
ตนเองของฝายตาง ๆ และจากองคประกอบของการประกันคุณภาพตามที่ระบุไวในคูมือการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ที่กําหนดเปนกรอบการประกันคุณภาพ 
 ๓. สรุปผลการตรวจประเมินและแจงใหฝาย ๆ ที่ถูกตรวจประเมินทราบเมื่อเสร็จส้ินการตรวจประเมิน  
 ๔. รายงานผลการตรวจประเมินตามรูปแบบที่กําหนด โดยระบุจุดแข็ง จุดออน/จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเปนลายลักษณ
อักษรเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ภายใน ๑๕ วัน 

 ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาทําการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จะแลวเสร็จ 

สั่ง   ณ   วันที่    ๑๙   เมษายน  พ.ศ.   ๒๕๕๖ 

 
 
 

(รองศาสตราจารยชูเกียรติ  รักซอน) 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
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คําส่ัง สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
ที่   ๘๕   /๒๕๕๖ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน 
---------------------------------------- 

 อนุสนธิคําส่ังสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ที่ ๗๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๖ เร่ือง คณะกรรมการตรวจประเมนิ
การประกันคุณภาพภายในสํานักสงเสริมและฝกอบรม  กําแพงแสน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕ (๑ มิถุนยน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) ใน
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ดําเนินไปตามวัตถุประสงค เนื่องจากคณะกรรมการตรวจประเมินภายในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน คือ นางสาวนพ
พร เลิศประเสริฐ นางสาวสุปรียาเมียนเพชร  และนางสาวนิลุบล สุขภาพ ติดราชการ  

 ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในคําส่ังสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ ๙ /๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒   เร่ือง แตงต้ัง
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพิ่มเติมดังนี้ 

๑. นางสาวสุภาพร  กิตติอุดมพานิช แทนนางสาวนพพร  เลิศประเสริฐ  
๒. นายปยะชาติ  ประเสริฐสุข แทน นางสาวสุปรียา  เมียนเพชร   
๓. นายชาญวิทย  พราทิตย แทนนางสาวนิลุบล  สุขภาพ   

 ใหคณะกรรมการชุดนี้มีหนาที่ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาคูมือผูตรวจประเมินคุณภาพ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติในการตรวจประเมินคุณภาพภายในฝายตางๆ  
 ๒. ตรวจประเมินการประกันคุณภาพฝายตาง ๆ ของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน โดยพิจารณาจากรายงานการประเมิน
ตนเองของฝายตาง ๆ และจากองคประกอบของการประกันคุณภาพตามที่ระบุไวในคูมือการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ที่กําหนดเปนกรอบการประกันคุณภาพ 
 ๓. สรุปผลการตรวจประเมินและแจงใหฝาย ๆ ที่ถูกตรวจประเมินทราบเมื่อเสร็จส้ินการตรวจประเมิน  
 ๔. รายงานผลการตรวจประเมินตามรูปแบบที่กําหนด โดยระบุจุดแข็ง จุดออน/จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเปนลายลักษณ
อักษรเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ภายใน ๑๕ วัน 

 ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป จนกวาทําการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน จะแลวเสร็จ 

ส่ัง   ณ   วันที่   ๑๐   พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๕๖ 

 
 
 

(รองศาสตราจารยชูเกียรติ  รักซอน) 
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 
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• จํานวนบุคลากรปฏิบัติงานในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสนงาน ปการศึกษา 2555 รวมทั้งหมด 80.50 คน ขอมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 

2556 
สํานักงานเลขานุการ รวม 37.5 คน  
ลําดับ

ท่ี 
ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 

6 เดือนแตไม
ถึง 9 เดือน 

9 เดือน 

ข้ึนไป 

 ขาราชการ     

1 นายมานจิ   สุขีวงศ 1/ นักวิชาการเกษตร ชาํนาญการพิเศษ วท.บ.(เทคโนโลยีการเกษตร)  - 
2 นายขจร   ศุภนคร 1/ ผูปฏิบัติงานบริหาร ชาํนาญงาน ม.ศ.5 (ศิลปภาษา)  - 

3 นางนวลฉว ี พรบัณฑิตยปทมา  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1 

4 นางกนกนาฏ   เปยมสมบูรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการพิเศษ บช.บ.(การเงิน)  1 

5 นายวิเชียร  วงษวาศ  ชางไฟฟา ชาํนาญงาน ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม)  1 

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

7 นางสาวนภัสวรรณ  กระจางรัตน  นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ศศ.บ.(บัญชี)  1 

8 นางมณฑา   ชางเทศ  บุคลากร ชาํนาญการ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1 

9 นางอรัญนาถ   วิริยารัมภะ  นกัวเิคราะหนโยบายและแผน ชาํนาญการพิเศษ วท.บ.(จิตวิทยา)  1 

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

10 นางสุภาพร  วริยิภาพไพบูลย นักวิชาการพัสด ุ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1 

11 นางวนิดา   บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญช ี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1 

12 นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป รป.ม.(รฐัศาสตร)  1 

13 นางอาจารี  หวังแกว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.ม.(รฐัศาสตร)  1 

14 นายกมล  เมืองนก ชางเทคนิค ปวส.(ชางอิเล็กทรอนิกส)  1 

 ลูกจางประจํา     

15 นางสุพรรณ ี จินะปริวัตอาภรณ ผูชวยพนกังานผลิตทดลอง ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)  1 

16 นายสาทร  ชาวนาวกิ พนกังานโรงพิมพ วทบ.เทคโนโลยีการเกษตร  1 

17 นางจรุณ   พราทิตย พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประถมศึกษาปที่ 4  1 

18 นายสันติ  สิงหว ี ผูชวยชางทั่วไป ประถมศึกษาปที่ 4  1 

19 นางสมคิด  รอดนอย พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ประถมศึกษาปที่ 4  1 

20 นายลําพัน  ทองด ี ผูชวยชางทั่วไป ประถมศึกษาปที่ 4  1 

 พนกังานเงินรายไดฯ     

21 น.ส.อณัศยา  ชินวงษเขียว  
2/

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(อุตสาหกรรมการทองเที่ยว)  1 

22 นางสาวกรรณิกา  กิจมั่นคง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(อุตสาหกรรมทองเที่ยว)  1 

23 นายเฉลิมพล  ทองคงหาญ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)  1 

24 นางสาวพจนยี   สถติทรพัย นักวิชาการชางศิลป ศศ.บ.(ศิลปกรรม)  1 

25 นางสุนัน   สมจิต นักวิชาการพัสด ุ วท.บ.(เทคโนโลยีทางการเกษตร)  1 

26 นายประวิทย    สระทองแกน นักวิชาการเกษตร กศ.บ.(สงเสริมการเกษตร)  1 

27 นางสาวอัฉราพร  ละอองศร ี นักวิชาการคอมพิวเตอร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  1 

28 นางสาวแข  ภูพัฒนวิบูลย  
2/

 บุคลากร บธ.ม.(ตลาด)  - 

29 นางสาวขนิษฐา   เจเถื่อน นักวิชาการเงินและบัญช ี บธ.บ.(การตลาด)  1 

30 นางสาวลักขณา  ลุยประเสรฐิ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.(การจัดการโรงแรมและทองเท่ียว)  1 

31 นายฐิติกร   ชัยทาน  
3/

 ชางไฟฟา ปวส.(ชางไฟฟา)  1 

32 นายจักรพันธ  บุญวงษ  
4/

 ชางอิเล็กทรอนิกส อนปุรญิญาวทิยาศาสตร(อิเล็กทรอนิกส) - - 

33 นายสมนึก  นอยจีน ผูปฏิบัติงานเกษตร ปวส. (เกษตรกรรม)  1 

34 นายกิตติ  สระนพงษ ชางไฟฟา ปวส.(ชางไฟฟากาํลัง)  1 

35 นายอเนก  โสดา ผูปฏิบัติงานเกษตร ปวส. (เกษตรกรรม)  1 

36 นายไกรงค  แทนนาค ชางไฟฟา ปวส.(ชางไฟฟา)  1 

37 น.ส.ณิรัชฌา  พันชัย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.สาขาตลาด  1 

ภาคผนวก ค 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนง วุฒิการศึกษา 
6 เดือนแตไม
ถึง 9 เดือน 

9 เดือน 

ข้ึนไป 

38 นางสาวรวงรัตน  ทรัพยพลับ  
5/

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.(การตลาด)  1 

39 นายชวน  สรงกระสินธุ ผูปฏิบัติงานการเกษตร ศศ.บ.(การจดัการ)  1 

40 นายเกษมศักดิ์  เสียงเพราะ  
6/

 นักวิชาการคอมพิวเตอร คบ.(คอมพิวเตอร 0.5  - 

41 นายชวลิต  พุมประทีป  
7/

 ผูปฏิบัติงานการเกษตร ปวส.(พืชศาสตร) 0.5  - 

42 น.ส.สุจิตรา  พ่ึงบานเกาะ  
8/

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป บธ.บ.(การตลาด) 0.5  - 

 ลูกจางช่ัวคราว     

43 นางสาวอรณุ ี ผาพรหมมา  
9/

 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วท.บ.การเกษตรส่ิงแวดลอม - - 

44 น.ส.ภาวิณี  แรเขียว  
10 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป /

 วท.บ.ชีววิทยาประยุกต - - 

45 นายจักรกริช  ชื่นกล่ินธูป  
11 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป /

 ศศ.บ.นิเทศศาสตร(ประชาสัมพันธ) - 1 

46 นายดุลวัชร  วรรณพงศกร  
12 เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป /

 บธ.บ.(การตลาด)  -  - 

หมายเหตุ 1/ เกษียณอายุราชการกอนกําหนด 30 ก.ย.55 2/ เปล่ียนสถานภาพจากลูกจางชัว่คราวเปนพนักงานเงินรายได 1 ต.ค.55  3/ ลาออก 1 เม.ย.55    

 4/ ลาออก 15 พ.ค.56  5/ ลาออก 1 ก.ย.55  6/ เปล่ียนสถานภาพจากลูกจางชัว่คราวเปนพนักงานเงินรายได 1 มี.ค.56    7/ เปล่ียนสถานภาพจาก

ลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได บรรจุเปนลูกจางชั่วคราว 8 ส.ค.55 ปรบัสถานภาพ 1 มี.ค.56   8/ เปล่ียนสถานภาพจากลูกจางชัว่คราวเปน

พนักงานเงินรายได บรรจุเปนลูกจางชั่วคราว 6 ธ.ค.55 ปรบัสถานภาพ 1 มี.ค.56  9/ เปล่ียนสถานภาพจากลูกจางชัว่คราวเปนพนักงานเงินรายได 

บรรจุเปนลูกจางชั่วคราว 19 ก.ค.55 ปรบัสถานภาพ 1 มี.ค.56   10/ลาออก 11 ก.ค.55   11/ลาออก 1 พ.ย.55   12/บรรจุ 27 ก.พ.55 และลาออก 1 

มี.ค.56   
13/บรรจุ 1 ก.พ.55 และลาออก 17 เม.ย.55 

 

ฝายสงเสริมเผยแพรและฝกอบรม รวม 14 คน 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง วฒุกิารศึกษา 
6 เดือนแตไม
ถึง  9 เดือน 

9 เดือน 
ข้ึนไป 

 ขาราชการ     

1 นายธเนตร  ศรีสุข  นักวิชาการเกษตร ชาํนาญการ วท.ม.(เกษตรศาสตร)  1 

2 นางรุงรัตนา  ฉ่ําสิงห  นักวิชาการเกษตร ชาํนาญการ วท.บ.(พชืศาสตร)  1 

3 นายนพสิทธิ์  ลองจา  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ ค.อม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)  1 

4 นายสนธยา  มณฑาสุวรรณ  นักวิชาการเกษตร ชาํนาญการ สส.บ.(สงเสริมการเกษตร)  1 

5 นายเพิ่ม  สุรักษา  นักวิชาการเกษตร ชาํนาญการพิเศษ ศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)  1 

6 นายสุขชัย  ตระกูลศุภชัย  นักวิชาการเกษตร ชาํนาญการ วท.ม.(เกษตรศาสตร)  1 

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

7 นางสาววารีภรณ  ปรักเจริญ นักวิชาการเกษตร  วท.ม.(เกษตรศาสตร)  1 

 ลูกจางประจํา     

8 นายพิษ  รัตนภูมิ 1 พนักงานโรงพิมพ / ศศ.บ.(นเิทศศาสตร)  1 

9 นางแมว  จิระสกุลไทย พนักงานรับโทรศัพท ระดับ 2   1 

 พนักงานเงนิรายไดฯ     

10 นายชาญวิทย  พราทิตย   นักวิชาการเกษตร  วท.บ.(เกษตรศาสตร)  1 

11 นางสาวนิสา ภูมิรักษ  นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร)  1 

12 นายศักดิเดชน  วงศนาม นักวิชาการเกษตร วท.ม.(สงเสริมการเกษตร)  1 

13 นางสาวนันธิยา  ศิริวัฒนาพูลเจริญ นักวิชาการเกษตร 2/ วท.ม.(เกษตรศาสตร)   

14 นางจารุพร  จันทเลิศ ผูปฏิบัติงานบริหาร ปวช.(พาณิชยกรรม)  1 

15 นางสาวกัญณภัทร  สุขเสวตร3/  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศ.ม.(เศรษฐศาสตรธรุกจิ)  1 

 
หมายเหตุ 1/

 ยายมาจากฝายสื่อการสงเสริมวันท่ี 1 มี.ค.55 (นับท่ีฝายสงเสริม)  
2/
ลาออก1 ตุลาคม.55   

3/
ลาออก1 เม.ย.56 ก.พ.55  
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ฝายสื่อการสงเสริม รวม 12 คน  
ลําดับ

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง วฒุกิารศึกษา 

6 เดือนแตไม
ถึง 9 เดอืน 

9 เดอืน 
ขึ้นไป 

 ขาราชการ     

1 นายวรเศรษฐ  ตั้งสมบูรณ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ คอ.ม.(เทคโนโลยีเทคนคิศึกษา)  1 

2 นางรัชนี  จารุสันต  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  1 

3 นายสมพงษ  ปรชีาคม 1/ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  - 

4 นางพาณ ี สวาสดิ ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา) 

 1 

5 นายนพสิทธิ์  ลองจา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ 2/ ค.อม.(เทคโนโลยีเทคนคิศึกษา)   

6 นายสมศักดิ์  พูนศิร ิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการพิเศษ ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)  1 

7 นายประมวญ  ชูใจ 1/ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ  ค.บ.(นิเทศศาสตร)  - 

8 นายศิริชัย  บัวฝรั่ง * นักวิชาการชางศิลป ชาํนาญการ ศษ.บ.(ศิลปกรรม)  1 

9 นายชัยวุฒิ  พรบัณฑิตยปทมา  ชางพิมพ ชํานาญงาน ค.บ.(ครุศาสตรบัณฑิต)  1 

10 นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย ชางพิมพ ชํานาญงาน วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ  1 

11 นางปานอมุา  ศิลปาจารย 1/ ชางพิมพ ชํานาญงาน วท.บ.(เทคโนโลยีการพิมพ)   - 

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

12 นายปยะชาติ ประเสริฐสุข เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.ม.บรหิารรฐักจิและกฏหมาย  1 
 ลูกจางประจํา     

13 นางสาวตม  ดาสาลี พนักงานพิมพดีด ชั้น 3 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)   1 

 พนกังานเงินรายไดฯ     

14 นายวิสูตร เลิศประเสริฐ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศศ.บ. (นิเทศศาสตร)  1 

15 นางสาววารุณี  ไชยสุริยะศักดิ ์ นักประชาสัมพันธ บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)  1 

16 นายสิทธิชนะชัย  จิระศิริโชต ิ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศษ.บ. เทคโนโลยีการศึกษา(4 ป)  1 

หมายเหตุ 1/ เกษียณอายุราชการกอนกําหนด 30 ก.ย.55  2/ยายมาจากฝายสงเสรมิเผยแพรและฝกอบรม 1 ม.ค.56 

 

ฝายการศึกษา วิจัยและพัฒนา ปการศึกษา 2555 จาํนวน 17 คน 

ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง วฒุกิารศึกษา 

6 เดอืนแตไม

ถึง 9 เดอืน 

9 เดอืน 

ขึ้นไป 

 ขาราชการ     

1 รศ.ชูเกียรติ  รักซอน  รองศาสตราจารย วท.ม. (เกษตรศาสตร)  1 

2 นายศิริศักด์ิ  พราหมณโสภ ี อาจารย  วท.ม. (เกษตรศาสตร)  1 

 พนักงานมหาวิทยาลัย     

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

4 นางสาวกันยารัตน  เชี่ยวเวช นักวิชาการเกษตร วท.ม. (วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม)  1 

5 นายธีระยุทธ  พงศเลิศฤทธิ์ นักวิชาการเกษตร วท.ม. (วิจัยและพัฒนาการเกษตร)  1 

6 นางสาวนิลุบล  สุขภาพ  นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร)  1 

7 นางสาวนันทกาญจน ขันตยานุกูลกิจ1/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร)  - 

8 นางสาววรารัตน  ณรงควงศวัฒนา 2/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(การปรับปรุงพันธุพืช)  1 

9 นางสาวพิชามญช  เตชะติ   3/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร)  - 

10 นายณัฐวุฒิ  นวลกุล   4/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(เกษตรศาสตร)  1 

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

12 นางสาวนพพร เลิศประเสริฐ นักวิชาการเกษตร 
วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหาร

ส่ิงแวดลอม) 

 1 

 พนักงานเงนิรายไดฯ     

13 นางสาวขวัญกมล  สระทองฮวม   5/ นักวิชาการเกษตร  กษ.ม. (การจัดการการเกษตร)  1 
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ลําดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล ตําแหนง วฒุกิารศึกษา 

6 เดอืนแตไม

ถึง 9 เดอืน 

9 เดอืน 

ขึ้นไป 

14 นางสาววรานาถ  มวงพันธุ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศศ.บ.(มนุษยศาสตร)  1 

15 นายสาครินทร  เทียมเมฆ  6/ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วท.ม.(การส่ือสารเพื่อการพัฒนา)  - 

16 นายณัฐวุฒิ  นวลกุล   7/ นักวิชาการเกษตร วท.ม. (สงเสริมการเกษตร)  1 

17 นางสาวสุภาพร  กิตติอุดมพานิช นักวิชาการเกษตร วท.ม.(การผลิตสัตว)  1 

18 นายกานต  การะเวก  8/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(ปฐพีวิทยา)  1 

19 น.ส.วริฏฐา  ทองสมุทร  9/ นักวิชาการเกษตร วท.ม.(พืชไรนา)  1 

20 น.ส.เกศรินทร  แฉงวงศ10 นักวิชาการเกษตร / วท.ม.(พืชไรนา)  - 

 ลูกจางชั่วคราว     

20 นางสาววรารัตน ณรงควงศวัฒนา11 นักวิชาการเกษตร / วท.ม.(การปรับปรุงพันธุพืช)   

21 Mr.Joanthan Dean Lawrenc อาจารยชาวตางประเทศ B.A. (Education)  1 

22 นายกานต  การะเวก  12 นักวิชาการเกษตร / วท.ม.(ปฐพีวิทยา)  - 

23 น.ส.วริฏฐา  ทองสมุทร  13 นักวิชาการเกษตร / วท.ม.(พืชไรนา)  - 

หมายเหตุ 1/ลาออก 1 ส.ค..55   2/บรรจ ุ15  ส.ค.55  3/ลาออก 16 มี.ค.55  4/บรรจ ุ21  ส.ค.55  5/เปล่ียนจากตําแหนงเจาหนาที่วิจัย เปน
นักวิชาการเกษตรและปรับวุฒิจากป.ตรี เปน ป.โท  6/เสียชีวิต 16 พ.ย.55  7/ลาออก 21 ส.ค.55    8/ 9/ 12/ 13/  เปลี่ยนสถานภาพจาก
ลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานเงินรายได 1 มี.ค.56  10/บรรจุ วันที่ 2 ม.ค.56 เปล่ียนสถานภาพ 1 มี.ค.56  11/ ลาออก15 ส.ค.55 
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แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริหารทางวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 (สํานัก) ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 2. ชื่อคณะผูดําเนินการ 3.ชื่อหนวยงานที่ดําเนินการ 
4. กลุมเปาหมาย

ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขา 
รวม

โครงการ 

7. การประเมินผล 

5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 
จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบ
ถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน           12140. 7928. 193.04 33635.93 

1  ดูแลรักษาอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ สนง.เลขานุการ กรมธนารักษ  1 ต.ค.55  30 ก.ย.56 50 50 3.64 182.00 

2 ดูแลรักษาภูมิทัศนสํานักกษาปณ อ.คลองหลวง จ.
ปทุมธาน ี

นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ สนง.เลขานุการ สํานักกษาปณ  1 ต.ค.55  30 ก.ย.56         

3 ดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศนสํานักบริหารเงินตรา ถนนจักร
พงษ 

นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ สนง.เลขานุการ สํานักบริหารเงินตรา  1 ต.ค.55  30 ก.ย.56         

4  ดูแลบํารุงรักษาภูมิทัศนโดยรอบอาคารกรมธนารักษ  นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ สนง.เลขานุการ กรมธนารักษ   1 ต.ค.55  30 ก.ย.56         

5 ปรับปรุงภูมิทัศน ดูแลรักษาบานพักอาศัยและสถานที่
ราชการที่มีขนาดเล็ก 

นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ สนง.เลขานุการ หนวยงานราชการและ
เอกชน 

 1 ต.ค.55  30 ก.ย.56         

6 ดูแลรักษาภูมิทัศนและอาคาร ส.ป.ก. นางกนกนาฏ เปยมสมบูรณ สนง.เลขานุการ สํานักงานการปฏิบัติรูปที่ดิน
เพือ่เกษตรกรรม 

 1 ต.ค.55  30 ก.ย.56         

7 สาธิตฝกอบรมวิชาชีพ รวม 22 อาชีพ นายสนธยา มณฑาสุวรรณ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

นิสิต/ประชาชนทั่วไป 3-ธ.ค.-55 10-ธ.ค.-55 4,357 2,567 4.31 11063.77 

8 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูจัดการสหกรณ นายธเนตร ศรีสุข ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

 4 ก.ค.55  6 ก.ค.55 100 100 4.15 415.00 

9 หลักสูตร นักเพาะเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ รุนที่ 21 นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ประชาชนทั่วไป 25-มิ.ย.-55 29-มิ.ย.-55 36 32 3.75 120.00 

10 หลักสูตร ผูผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ รุนที่ 12 นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ประชาชนทั่วไป 11-มิ.ย.-55 15-มิ.ย.-55 10 8 4.13 33.04 

11 หลักสูตร ผูผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจมืออาชีพ รุนที่ 13 นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ประชาชนทั่วไป 9-ก.ค.-55 13-ก.ค.-55 18 16 4.31 68.96 

ภาคผนวก ง 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 2. ชื่อคณะผูดําเนินการ 3.ชื่อหนวยงานที่ดําเนินการ 
4. กลุมเปาหมาย

ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขา 
รวม

โครงการ 

7. การประเมินผล 

5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 
จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบ
ถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

12 ฝกอบรมอาชีพดานการเกษตร 40 อาชีพ นายสนธยา มณฑาสุวรรณ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ประชาชนทั่วไป  20 ก.ค.55  20 ก.ค.55 3,082 1,544 4.23 6531.12 

13 หลักสูตร การเปดดอกเหด็ในถงุพลาสติก นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2555 

25-ก.ค.-55 25-ก.ค.-55 20 16 4.38 70.08 

14 หลักสูตร การแปรรูปเหด็ นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2555 

27-ก.ค.-55 27-ก.ค.-55 30 28 4.53 126.84 

15 หลักสูตร ผลิตภณัฑจากแปงสาลี น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2555 

28-ก.ค.-55 28-ก.ค.-55 30 23 4.7 108.10 

16 หลักสูตร การแปรรูปฟกขาว นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2555 

30-ก.ค.-55 30-ก.ค.-55 30 20 4.55 91.00 

17 หลักสูตร Green Bamboo Powder นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2555 

15-ส.ค.-55 15-ส.ค.-55 83 43 4.11 176.73 

18 หลักสูตร เทคนิคการทําผักบุงดอง นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2555 

8,15,22 
ส.ค. 55 

8,15,22 
ส.ค. 55 

50 40 4.42 176.80 

19 หลักสูตร การทําน้ําพริกกระปุก นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2555 

25-ส.ค.-55 26-ส.ค.-55 30 26 4.73 122.98 

20 หลักสูตร การทําซูช ิ นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2555 

26-ส.ค.-55 26-ส.ค.-55 30 26 4.52 117.52 

21 หลักสูตร การเล้ียงไสเดือน นายธเนตร ศรีสุข ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2555 

29-ส.ค.-55 29-ส.ค.-55 40 32 4.33 138.56 

22 หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการสวนกลวยไม นายสนธยา มณฑาสุวรรณ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

4-ก.พ.-56 4-ก.พ.-56 40 32 4.68 149.76 

23 หลักสูตร การแปรรูปเนื้อสุกร น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

12-ก.พ.-56 13-ก.พ.-56 30 28 4.43 124.04 

24 หลักสูตร การทําน้ําสมุนไพรเพื่อสุขภาพ นายสนธยา มณฑาสุวรรณ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

15-ก.พ.-56 15-ก.พ.-56 40 40 4.63 185.20 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 2. ชื่อคณะผูดําเนินการ 3.ชื่อหนวยงานที่ดําเนินการ 
4. กลุมเปาหมาย

ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขา 
รวม

โครงการ 

7. การประเมินผล 

5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 
จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบ
ถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

25 หลักสูตร การทําเบเกอร่ีโดยไมใชเตาอบ น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ประชาชนทั่วไป 22-ก.พ.-56 22-ก.พ.-56 12 12 4.33 51.96 

26 หลักสูตร การบริหารจัดการฟารมเห็ด  นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

1-มี.ค.-56 1-มี.ค.-56 30 24 4.04 96.96 

27 หลักสูตร การเพาะเห็ดฟางในตะกรา นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

4-มี.ค.-56 4 ม.ค. 56 59 57 4.42 251.94 

28 หลักสูตร การเล้ียงไหมอีร่ีในเชิงอุตสาหกรรม นายนพสิทธิ ์ลองจา ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

7-มี.ค.-56 7-มี.ค.-56 25 19 4.31 81.89 

29 โครงการฝกอาชีพการเกษตร 44 อาชีพ นายธเนตร ศรีสุข ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

15-มี.ค.-56 17-มี.ค.-56 1,281 1,281 3.91 5008.71 

30 หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผูจัดการธุรกิจน้ํามัน
เชื้อเพลิงของสหกรณ 

นายธเนตร ศรีสุข ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

25-มี.ค.-56 27-มี.ค.-56 100 100 4.32 432.00 

31 หลักสูตร การเล้ียงไสเดือน นายสนธยา มณฑาสุวรรณ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

26-มี.ค.-56 26-มี.ค.-56 42 42 4.44 186.48 

32 หลักสูตร น้ําพริกกระปุก น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

31-มี.ค.-56 31-มี.ค.-56 30 29 4.33 125.57 

33 หลักสูตร การทําน้ําพริกเพื่อการคา น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ยุทธศาสตร มก.
ปงบประมาณ 2556 

16-พ.ค.-56 16-พ.ค.-56 32 26 4.45 115.70 

34 คายเยาวชนศิลปการถายภาพ รุนที่ 9 นายธเนตร ศรีสุข ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

เยาวชนอายุ 11-17 ป  23 เม.ย. 56 27-เม.ย.-56 14 14 4.37 61.18 

35 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับกลาง รุนที่ 56 

น.ส.นพพร เลิศประเสริฐ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 8-ส.ค.-55 13-ก.ย.-55 110 105 4.30 451.50 

36 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับกลาง รุนที่ 57 

นายณัฐวุฒิ นวลกุล ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 
 
 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 24-ก.ย.-55 30-ต.ค.-55 111 109 4.27 465.43 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 2. ชื่อคณะผูดําเนินการ 3.ชื่อหนวยงานที่ดําเนินการ 
4. กลุมเปาหมาย

ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขา 
รวม

โครงการ 

7. การประเมินผล 

5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 
จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบ
ถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

37 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับกลาง รุนที่ 58 

นายณัฐวุฒิ นวลกุล ฝายการศึกษาวิจัยและการ
พัฒนา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 26-พ.ย.-55 4-ม.ค.-56 100 100 4.46 446.00 

38 หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับกลาง รุนที่ 59 

น.ส.สุปรียา เมียรเพชร ฝายการศึกษาวิจัยและการ
พัฒนา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 13-ก.พ.-56 22-มี.ค.-56 110 100 4.38 438.00 

39 หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
พนักงานระดับ 8 รุนที่ 21 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห ฝายการศึกษาวิจัยและการ
พัฒนา 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

30-ก.ย.-55 5-ต.ค.-55 37 36 4.22 151.92 

40 หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
พนักงานระดับ 8 รุนที่ 22 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห ฝายการศึกษาวิจัยและการ
พัฒนา 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

3-พ.ย.-55 8-พ.ย.-55 52 51 4.24 216.24 

41 หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
พนักงานระดับ 8 รุนที่ 23 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

17-ธ.ค.-55 22-ธ.ค.-55 41 39 4.22 164.58 

42 หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
พนักงานระดับ 8 รุนที่ 24 

นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

18-ธ.ค.-55 23-ธ.ค.-55 33 32 4.34 138.88 

43 หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
พนักงานระดับ 9 รุนที่ 43 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

12-พ.ย.-55 17-พ.ย.-55 27 27 4.45 120.15 

44 หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
พนักงานระดับ 9 รุนที่ 44 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

21-ม.ค.-56 26-ม.ค.-56 44 42 4.23 177.66 

45 หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหาร
พนักงานระดับ 9 รุนที่ 45 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ ฝายสงเสริมเผยแพรและ
ฝกอบรม 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 

22-ม.ค.-56 27-ม.ค.-56 37 36 4.38 157.68 

46 การผลิตส่ือ (วิดิทัศน 12 เร่ือง รายการวิทยุ 7 รายการ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส 12 เร่ือง เอกสารเผยแพร 2 
เรื่อง และเอกสารประกอบการฝกอบรม 3 เร่ือง) 
 
 
 

นายประมวญ ชูใจ ฝายส่ือการสงเสริม 0  1 ต.ค.55  30 ก.ย.56       0.00 
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ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการทางวิชาการแกสังคม 2. ชื่อคณะผูดําเนินการ 3.ชื่อหนวยงานที่ดําเนินการ 
4. กลุมเปาหมาย

ผูรับบริการ 

5.วันใหบริการวิชาการ 6.จํานวน
ผูเขา 
รวม

โครงการ 

7. การประเมินผล 

5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

7.1 
จํานวน
ผูตอบ

แบบสอบ
ถาม 

7.2 ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม5) 

7.3 ผลรวม
ระดับความ
พึงพอใจ 

47 โครงการจัดต้ังสถาบันวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และองคกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (BAAC Academy) 

น.ส.วารีภรณ ปรักเจริญ ฝายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา 

ฝายทรัพยากรมนุษย (ฝทน.) 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 

09/09/54 30/04/56 3 3 3.50 10.50 

48 โครงการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ
พัฒนาศูนยเครือขายปราชญชาวบาน ปงบประมาณ 
พ.ศ.2555 

นายธีระยุทธ  พงศเลิศฤทธิ์ ฝายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา 

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ
การเกษตรและเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

23/05/55 18/11/55 9 9 3.83 34.47 

49 โครงการศึกษากระบวนการพัฒนาศูนยเรียนรูตนแบบ
การดําเนินงานโครงการจัดต้ังศูนยเรียนรูเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ธ.ก.ส. 

นางสาวนิลุบล สุขภาพ ฝายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา 

ฝายพัฒนาลูกคาและชนบท 
(ฝพช.) ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

01/12/54 28/02/56 10 10 4.12 41.20 

50 บริการวิชาการระยะส้ัน น.ส.ขวัญกมล สระทองฮวม ฝายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา 

หนวยงานราชการและ
เอกชน 

 1 ต.ค.55  30 ก.ย.56         

51 สํารวจวิเคราะหพื้นที่และประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการหมูบานชุมชนตนแบบการลดตนทุนการผลิต
ขาวป 2555 

รศ.ชูเกียรติ  รักซอน ฝายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา 

   1 ต.ค.55  30 มิ.ย.56         

52 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการจัดต้ังโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑนม อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน 

รศ.ชูเกียรติ  รักซอน ฝายการศึกษา วิจัยและ
พัฒนา 

องคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย 

 1 ต.ค.55  30 พ.ย.55         
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แบบเก็บภารกิจหลัก 7  งานบริการวิชาการแกสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 2.10 (สถาบัน) (สมศ. 8) การนําความรูและประสบการณจากการใหบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย  
ตัวบงชี้ท่ี 2.11 (สถาบัน) (สํานัก 2.3) (สมศ. 9) ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก  
 

ลําดับ 1. ชื่อโครงการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม 

 
2. ชื่อ

ผูรับผิดชอบ 

3. ความ
รวมมือ
ของ

หนวยงาน 

4. ที่มา
ของการ
บรกิาร
ทาง

วิชาการ 

5. ระยะเวลา
ดาํเนินการ 

6. 
งบประมาณ 

7. ตัว
บงชี ้

8.  
เปา 

หมาย 

9. ผลการ
ดาํเนินงาน

ตามตัว
บงชี ้

10. 
สรุปผล 
(บรรลุ/

ไม
บรรลุ) 

11. การ
ใหบริการ 

12. การบรู
ณาการ 

13. ชื่อ
ผลงานที่
บูรณาการ 

14. 
ระยะเวลาที่
นํามาบูรณา

การ 

15. การ
เสริมสราง

ความ
เขมแข็ง 

16. ผลการ
เรียนรูและ
เสริมสราง

ความเขมแข็ง 

17. 
หลกัฐาน 
(pdf, 
doc) 

5.1 เริ่มตน 5.2 สิ้นสุด 

  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน                           

1 ประเมินผลการ
ดําเนินงานของโครงการ
พัฒนาศูนยเครือขาย
ปราชญชาวบาน 

นายธีระยุทธ  
พงศเลิศฤทธิ์ 

ภาครัฐ การวิจัย พ.ค. 55 

 

 

 

 

พ.ย.55 

 

 

 

 

2,390,000 ความพึง
พอใจ 

3.51 3.83 บรรลุ 2,390,000 ใชกับการวิจัย ผลการเรียนรู
และสราง

ความเขมแข็ง
ของศูนย
เครือขาย
ปราชญ 

พ.ค.55-พ.ย
55 

ยั่งยืน มีการ
ดําเนินงาน

ต้ังแต 5 ปขึ้น
ไป 

เกิดประโยชน
สรางคุณคาตอ

การพฒันา
ชุมชน 

เอกสาร 

2 หลักสูตร นักเพาะเห็ด

เศรษฐกิจมืออาชีพ รุนที่ 

21 

นายนพสิทธิ ์

ลองจา 

ชุมชน การบริการ
ชุมชน 

25-มิ.ย.-
55 

29-มิ.ย.-
55 

  ความพึง
พอใจ 

3.51 4.25 บรรลุ เสีย
คาใชจาย 

ใชกับการตอ
ยอดสูหนังสือ

หรือตํารา 

เอกสาร
เผยแพร 

ปงบประมาณ 
2555 

ยั่งยืน มีการ
ดําเนินงาน

ต้ังแต 5 ปขึ้น
ไป 

เกิดประโยชน
สรางคุณคาตอ
ตนเองและการ
พัฒนาชุมชน 

เอกสาร 

3 หลักสูตร ผูผลิตเชื้อเห็ด

เศรษฐกิจมืออาชีพ รุนที่ 

12 

นายนพสิทธิ ์

ลองจา 

ชุมชน การบริการ
ชุมชน 

11-มิ.ย.-
55 

14-มิ.ย.-
55 

  ความพึง
พอใจ 

3.51 4.12 บรรลุ  ใชกับการตอ
ยอดสูหนังสือ

หรือตํารา 

เอกสาร
เผยแพร 

ปงบประมาณ 
2555 

ยั่งยืน มีการ
ดําเนินงาน

ต้ังแต 5 ปขึ้น
ไป 

เกิดประโยชน
สรางคุณคาตอ
ตนเองและการ
พัฒนาชุมชน 

เอกสาร 

4 หลักสูตร ผูผลิตเชื้อเห็ด

เศรษฐกิจมืออาชีพ รุนที่ 

13 

 

นายนพสิทธิ ์
ลองจา 

ชุมชน การบริการ
ชุมชน 

9-ก.ค.-55 13-ก.ค.-55   ความพึง
พอใจ 

3.51 4.31 บรรลุ  ใชกับการตอ
ยอดสูหนังสือ

หรือตํารา 

เอกสาร
เผยแพร 

ปงบประมาณ 
2555 

ยั่งยืน มีการ
ดําเนินงาน

ต้ังแต 5 ปขึ้น
ไป 

เกิดประโยชน
สรางคุณคาตอ
ตนเองและการ
พัฒนาชุมชน 

เอกสาร 
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แบบเก็บการบริหารจัดการ 1  การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 (สํานัก/สถาบัน) การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2)                               ปการศึกษา 2555 
 

ลํา
ดับ 

1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู 
2. ระดับการ
ดาํเนินงาน 

3. พันธกิจ  
4. บคุคล
เปาหมาย 

5. ประเด็นความรู 
6. ลกัษณะ
การเผยแพร  

7. หลักฐานที่เก่ียวของ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

  สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน            

1 การพัฒนาบุคลากรเร่ืองความรูการใช
งานเคร่ืองคอมพิวเตอร 

ระดับ
หนวยงาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริหาร
จัดการ 

ผูบริหาร
ระดับ
หนวยงาน 

1. การใชงานผานระบบ e-office 
2 การดูแลรักษาการใชงาน notebook 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

สํานักงาน
เลขานุการ 

2 การพัฒนาบุคลากรเร่ืองความรูการ
สรางงานวิจัย 

ระดับ
หนวยงาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริหาร
จัดการ 

ผูบริหาร
ระดับ
หนวยงาน 

1. ศึกษาปญหาในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน และชวยวิชาการ 
2  ฝกปฏิบัติการเขียนโครงรางงานวิจัย 
3. ฝกปฏิบัติการเขียนแบบสอบถามงานวิจัย 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

สํานักงาน
เลขานุการ 

3  1. วิธีการออกใบเสร็จรับเงินบัญชี
สามมิติ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. วิธีการเขาระบบบัญชีสามมิติ เพื่อเขาสูระบบออกใบเสร็จรับเงิน 
2 ระบบใบเสร็จรับเงินตามระบบบัญชี 3 มิติ มี 2 รูปแบบ 1 รูป
แบบตอเนื่อง  2. รูปเลม 
3. ระบบใบเสร็จรับตามระบบบัญชี ERP  
3.สงขอมูลใหตัวแทนของสํานักสงเสริมและฝกอบรม และนําเงินพรอม
ใบเสร็จรับเงินมาสงเพื่อใหการเงินของสํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน จัดทําใบนําฝากตอไป 
4.วิธีการแกไขตองเขาไปในระบบบัญชีสามมิติและเขาไปในสอบถามขอมูล 
พิมพ คนหาเลขอางอิง 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

สํานักงาน
เลขานุการ 

4 การประกันคุณภาพ 
 1. แนวทางการประเมินคุณภาย
ภายในสํานักสงเสริมฯ กําแพงแสน ป
การศึกษา 2555 
 2. คณะกรรมการตรวจประเมนิ
คุณภาพ 

ระดับ
หนวยงาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูบริหาร
ระดับ
หนวยงาน 

1.เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
2.กําหนดหลักเกณฑตามเกณฑมาตรฐาน(ขอ) และกําหนดผัรับผิดชอบป
การศึกษา 2555 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

สํานักงาน
เลขานุการ 

 

   3. คณะกรรมการตรวจประเมนิ
คุณภาพ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริหาร
จัดการ 

  1.เกณฑการประเมนิ 
2.ตารางแบบบเก็บขอมูล Common data ป1 และ ป2 
3.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 
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209 
ลํา
ดับ 

1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู 
2. ระดับการ
ดาํเนินงาน 

3. พันธกิจ  
4. บคุคล
เปาหมาย 

5. ประเด็นความรู 
6. ลกัษณะ
การเผยแพร  

7. หลักฐานที่เก่ียวของ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

5 แผนยุทธศาสตรสํานักสงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

ระดับ
หนวยงาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริหาร
จัดการ 

ผูบริหาร
ระดับฝาย/

งาน 

1.การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

สํานักงาน
เลขานุการ 

 

6 การใหบริการแสนปาลมเทรนนิ่ง โฮม 
1. การผลิตน้ํายาอเนกประสงค 
2. การทําความสะอาดหองพัก หอง
อบรม  

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริหาร
จัดการ 

ผูปฏิบัติงาน 1.การผลิตน้ํายาอเนกประสงค 
2.การสอนงานทําความสะอาดหองพัก หองอบรม 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

สํานักงาน
เลขานุการ 

 

7 หลักและเทคนิการเขียนโครงการ
ฝกอบรมและโครงการพัฒนาวิชาการ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. เทคนิกการเขียนโครงการฝกอบรมและโครงการพัฒนาวิชาการ                                                                                               ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

8 การวิเคราะหตนทุนงบประมาณ
โครงการพัฒนาวิชาการ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. การวิเคราะหงบประมาณ  ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

9 การวิเคราะหความจําเปนในการ
ฝกอบรม 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. หาขอมูลและวิเคราะหความตองการฝกอบรมของกลุมเปาหมายไดอยาง
ถูกตามหลักวิชาการ 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

10 การใชและแกไขปญหาอุปกรณโสตน
ทัศนูปกรณในหองฝกอบรม 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. มีความรูและสามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากโสตนทัศนูปกรณใน
หองฝกอบรม 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

11 เทคนิคการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. แลกเปล่ียนความรูและประสบการณของบุคลากรเกี่ยวกับเทคนิคการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

12 บุคลิกภาพของเจาหนาที่ฝกอบรม ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. แลกเปล่ียนความรูและประสบการณของบุคลากรที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ
ของเจาหนาที่ฝกอบรมที่ควรปฏิบัติในระหวางการฝกอบรม 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

13 การบริการที่ดี ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. แลกเปล่ียนความรูและประสบการณของบุคลากรเกี่ยวกับการบริการที่ดี 
(Service mind) 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

14 เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโครงการ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ

ผูปฏิบัติงาน 1. สรางความรู ความเขาใจและสามารถเขียนแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการและสามารถบริหารจัดการโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 
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210 
ลํา
ดับ 

1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู 
2. ระดับการ
ดาํเนินงาน 

3. พันธกิจ  
4. บคุคล
เปาหมาย 

5. ประเด็นความรู 
6. ลกัษณะ
การเผยแพร  

7. หลักฐานที่เก่ียวของ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

ทางวิชาการ ตอบสนองตอความพึงพอใจของผูรับบริการ (CoPs) เรียนรู 

15 เกมสนันทนาการสําหรับเยาวชน ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. แลกเปล่ียนความรูและประสบการณของบุคลากรเกี่ยวกับเกมส
นันทนาการสําหรับเยาวชน 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

16 เกมสนันทนาการสําหรับผูใหญ ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. แลกเปล่ียนความรูและประสบการณของบุคลากรเกี่ยวกับเกมส
นันทนาการสําหรับผูใหญ 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายสงเสริม
เผยแพรฯ 

17 การสรางสัมพันะกอันดีกับลูกคา ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relationship Management 
:CRM) 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

18 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการ
พูดในที่สาธารณะ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน ขั้นตอนในการพูดในที่สาธารณะ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

19 การเจรจาตอรองเพื่อบรรลุเปาหมาย ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. กลยุทธในการเจรจาตอรอง 
2. หลักการเบื้องตนในการเจรจาตอรอง 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

20 เทคนิคการเขียนขาวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. คําอธิบายภาพประกอบขาว 
2. ลักษณะภาพขาวประชาสัมพันธ 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

21 เทคนิคการเขียนขาวการประชุม ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. วิธีการเขียนรายงานการประชุม 
2.รูปแบบการจัดทํารายงานการประชุม 
ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี คือถูกตอง 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

22 การศึกษาดูงาน การผลิตวิดิทัศนผาน
เครือขาย เคเบลิ ทีว ีที่สถานีวิทยุ 
โทรทัศนเพื่อการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. การผลิตวีดิทัศนผานเครือขายเคเบิลทีวี 
2. การผลิตรายการวิทย ุ

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

23 เทคนิคการเขียนบทโทรทัศน ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. การเขียนบทวีดิทัศน 
2. ประเภทของบทโทรทัศน 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 
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211 
ลํา
ดับ 

1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู 
2. ระดับการ
ดาํเนินงาน 

3. พันธกิจ  
4. บคุคล
เปาหมาย 

5. ประเด็นความรู 
6. ลกัษณะ
การเผยแพร  

7. หลักฐานที่เก่ียวของ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

24 การประเมินความพึงพอใจ ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน การเขียนเลมประเมินความพึงพอใจ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

25 เทคนิคการถายภาพวีดิทัศนกิจกรรม 
Role Play 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน 1. เทคนิคการถายภาพวีดิทัศนกิจกรรม Role Play  
2. การวางแผน การกํากับกลอง 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝายส่ือการ
สงเสริม 

26 แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองผลการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการการจัดต้ัง
โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนม อ.ส.ค. 
ภาคเหนือตอนบน 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการวิจัย 

ผูปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานและเสนอแนะความคิดเห็นผลการ
ดําเนินงานของโครงการการอภิปราย 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 

27 แลกเปล่ียนเรียนรูการเขียนสรุปการ
ประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณระดับกลาง 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน การแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานและเสนอแนะความคิดเห็นรูปแบบ
การดําเนินงานของโครงการ 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 

28 แลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการดําเนินงาน
โครงการการพัฒนาศูนยเครือขาย
ปราชญชาวบาน 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน ทราบถึงการดําเนินงานของศูนยเครือขายปราชญชาวบาน  ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 

29 แลกเปล่ียนเรียนรูขั้นตอนการจัดทํา
คูมือการศึกษาดูงานการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณระดับกลาง 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน การทบทวนและทําความเขาใจแนวทางในการจัดทําคูมือการศึกษาดูงาน
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ระดับกลาง รวมถึงการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงคูมือ
การดําเนินงานโครงการ 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรูและคูมือการศึกษา
ดูงานโครงการฝกอบรม
หลักสูตรนักบริหารและ
พัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ ระดับกลาง 

ฝาย
การศึกษาฯ 

30 แลกเปล่ียนเรียนรูขั้นตอนการถาย
ภาพนิ่งและการถายวิดีโอการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ
ระดับกลาง 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน ทราบถึงแนวทางในารถายภาพนิ่งและการถายวิดีโอการฝกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณระดับกลาง 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 
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ลํา
ดับ 

1. ชื่อเรื่องการจัดการความรู 
2. ระดับการ
ดาํเนินงาน 

3. พันธกิจ  
4. บคุคล
เปาหมาย 

5. ประเด็นความรู 
6. ลกัษณะ
การเผยแพร  

7. หลักฐานที่เก่ียวของ 
ผูรับ 

ผิดชอบ 

31 แลกเปล่ียนเรียนรูคูมือการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติของสํานักสงเสริม
และฝกอบรม กําแพงแสน 
(International Conference 
Guidebook) 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน ทราบถึงการเตรียมตัวเปนเจาภาพในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 

32 แลกเปล่ียนเรียนรูภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน และการส่ือสาร 

ระดับ
หนวยงาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน ทราบถึงการใชภาษาอังกฤษในการทักทาย การแนะนําตนเอง และประโยค
งายๆในชีวิตประจําวัน 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสูองคการเรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 

33 สัมมนาบุคลากรสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน เร่ือง 
วฒันธรรมองคกร : คุณคาที่สรางได 

ระดับ
หนวยงาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วฒันธรรม 

ผูปฏิบัติงาน ทราบถึงแนวคิดวัฒนธรรมองคกรและเทคนิคการสรางวัฒนธรรมองคกร ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการพัฒนา
บุคลากรสูองคการเรียนรู 
และรายงานผลการสัมนา
บุคลากรสํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม กําแพงแสน 
ประจําปงบประมาณ 2555 

ฝาย
การศึกษาฯ 

34 การอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุใหม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน  

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริหาร
จัดการ 

ผูปฏิบัติงาน การบรรยายชี้แจงทําความเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมนิคุณภาพภายใน  

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 

35 การอบรมการพัฒนาทักษะการคิด
เพื่อแกปญหาและตัดสินใจ 

ระดับฝาย/
งาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริการ
ทางวิชาการ 

ผูปฏิบัติงาน ทราบถึงทักษะการคิดการแกปญหาและการตัดสินใจ กระบวนการและ
ขั้นตอนในการแกปญหาและการตัดสินใจ ขอควรระวังในการแกปญหาและ
การตัดสินใจและปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการแกปญหาและการ
ตัดสินใจ 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 

36 แลกเปล่ียนเรียนรูการเยี่ยมบาน
คุณภาพ ประจําป 2555 กรณีศกึษา: 
คณะวศิวกรรมศาสตร  

ระดับ
หนวยงาน 

สนับสนุนพันธ
กิจการบริหาร
จัดการ 

ผูปฏิบัติงาน ทราบถึงระบบประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกันคุณภาพและแนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน “การพัฒนาสูองคกร
นวตักรรม” 

ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(CoPs) 

รายงานกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรสูองคการ
เรียนรู 

ฝาย
การศึกษาฯ 
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แบบเก็บการบริหารจัดการ 2 ระบบบริหารความเส่ียง 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 (สกอ.) ระบบบริหารความเสี่ยง ปการศึกษา 255 5        แบบประเมนิความเสีย่ง  

 

ลํา
ดับ 

1. 
โครงการ/
กิจกรรม 

2. การวิเคราะหความ
เสี่ยง 

3. ประเด็น
ความเสี่ยง 

4. ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ
เสี่ยง 

5. การจัดการความเสี่ยง 

6. การประเมินความเสี่ยง 
7. กําหนด

เสร็จ 
8.ผูรับผิดชอบ 

9. ความ
เสี่ยง

(ฝาย /
สํานัก) 

6.1 
โอกาส 
ท่ีจะ
เกิด 

6.2 ผล 
กระทบ 

6.3 
ระดับ
ความ
เส่ียง 

6.4 
ลําดบั
ความ
เส่ียง 

หนวยงาน                      

1 ดานการ
บริหาร 

2.2 แผนปฏิบัติงานไม
ตอบสนอง/สอดคลองกบั
แผนยุทธศาสตรของ
หนวยงาน 

ดานนโยบาย 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ 

2.12 การเปล่ียนแปลงดาน
เศรษฐกจิ  

1.กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาหนวยงาน
เพื่อใชประกอบการสรรหาผูอํานวยการ 

3 4 สูง 1  30 ก.ย.56 ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

ฝาย 

    5.1 การดําเนินงานไม
บรรลุวัตถุประสงคและไม
เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนฯ 

ดานนโยบาย 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ 

5.9 การเปล่ียนแปลงดาน
เศรษฐกจิ   
  

2.จัดหาเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรที่ทันสมัย
เหมาะสม เพื่อทดแทนแรงงาน  

2 2 ปาน
กลาง 

3  30 ก.ย.56 ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

ฝาย 

    3.สรางแรงจูงใจในการทํางานใหบุคลากร
แรงงานมีความเชื่อมั่นและเกิดความมั่นคง 

         30 ก.ย.56 

     5.1 บุคลากรไมเพียงพอและ
บางสวนยังขาดทักษะและ
ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

1.กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาหนวยงาน
เพื่อใชประกอบการสรรหาผูอํานวยการ 

3 2 ปาน
กลาง 

2  30 ก.ย.56 ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

ฝาย 

    5.1 การดําเนินงานไม
บรรลุวัตถุประสงคและไม
เปนไปตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนฯ 

ดานนโยบาย 
กฎหมาย 
ระเบียบ 
ขอบังคับ 

 

2.เรงพัฒนาบุคลากรรุนใหม ดวยการ
ถายทอดประสบการณจากบุคลากรที่
ชํานาญงาน  

3 4 สูง 2  30 ก.ย.56 ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมฯ 
กําแพงแสน 

ฝาย 

   3.พัฒนาบุคลากรตามแผน IDP 2 2 ปาน
กลาง 

3  30 ก.ย.56 

2 ดาน
บคุคล 

6.1 บุคลากรไมมีความรู  
ทักษะและความสามารถ
เพิ่มขึ้น  

ดานบุคลากร
และดานธรร
มาภิบาล 
 
 
 

6.1 การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
สมรรถนะเปนรายบุคคลที่ตรง
กับแผนที่วางไวยังมีนอย 

1. สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม
ตามแผน IDP 

4 3 สูง 2  30 ก.ย.56 ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

ฝาย 

 



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 214 

214 

ลํา
ดับ 

1. 
โครงการ/
กิจกรรม 

2. การวิเคราะหความ
เสี่ยง 

3. ประเด็น
ความเสี่ยง 

4. ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ
เสี่ยง 

5. การจัดการความเสี่ยง 

6. การประเมินความเสี่ยง 
7. กําหนด

เสร็จ 
8.ผูรับผิดชอบ 

9. ความ
เสี่ยง

(ฝาย /
สํานัก) 

6.1 
โอกาส 
ท่ีจะ
เกิด 

6.2 ผล 
กระทบ 

6.3 
ระดับ
ความ
เส่ียง 

6.4 
ลําดบั
ความ
เส่ียง 

3 ดานพสัดุ 3.1 เพื่อใหไดรายละเอียด
เฉพาะตรงตามความ
ตองการของผูใชอยาง
ถูกตอง ครบถวน  มี
คุณภาพทันสมัยเปนไปตาม
ระเบียบพัสดุฯ และเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม 

ดาน
ทรัพยากร 

3.1 รายละเอยีดพสัดุไมตรงตาม
ความตองการของผูใชไมถูกตอง 
ไมครบถวน ไมมีคุณภาพไม
ทันสมัยและไมเปนไปตาม
ระเบียบพัสดุฯ วาดวยการจัดซ้ือ
สินคาและบริการที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม 

3.1.7 ไมมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
(Spec) ของพสัดุ 

3 3 สูง 2  30 ก.ย.56 ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

ฝาย 

    7.1 เพื่อใหไดพัสดุครบถวน
ถูกตองตรงตามบัญชี/
ทะเบียน มีสภาพดี 

ดาน
ทรัพยากร 

7.1 มีพัสดุไมครบถวน ไมถูกตอง 
ไมตรงตามบัญชี/ทะเบียน พสัดุ
ไมอยูในสภาพที่พรอมใชและเก็บ
รักษาไวในที่ไมปลอดภัย 

7.1.7 เจาหนาที่พัสดุไมเพียงพอกับภาระ
งานที่ตองรับผิดชอบในการควบคุมดูแลพัสดุ 

3 3 สูง 2  30 ก.ย.56 ผูอํานวยการสํานัก
สงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

ฝาย 

4 ดาน
สารสนเท
ศ 

6.1 เพื่อใหผูใชระบบ
สารสนเทศมีความรู ความ
เขาใจที่ถูกตองในการใช
ระบบ  

ดาน
ทรัพยากร 

6.1  ผูใชระบบสารสนเทศไมมี
ความรู ความเขาใจที่ถูกตองใน
การใชระบบ 

จัดโครงการฝกอบรมดานระบบสารสนเทศ 3 3 สูง 2  30 ก.ย.56 นักวิชาการ
คอมพิวเตอรของ
สํานักสงเสริมฯ 

กําแพงแสน 

ฝาย 

5 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การฝกอบรม 

1.1  เพื่อใหทราบขอมูล
ความตองการของ
กลุมเปาหมายไดอยาง
ถูกตอง ครบถวนและตรง
กับความเปนจริง 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

1.1.1 ขอมูลที่ไดจากการสํารวจ
และหาความจําเปนในการ
ฝกอบรมไมถูกตอง ไมครบถวน
และไมตรงกับความเปนจริง 

1.5 ไมมีการสํารวจและหาความจําเปนใน
การฝกอบรม/อยางตอเนื่อง 
  1.1 ศึกษา รวบรวม และคัดเลือก
กลุมเปาหมาย 

3 4 สูง 2  1 พ.ย.55 หัวหนาฝายสงเสริม
ฯ  

ฝาย 

  1.2 ออกแบบและสรางเครื่องมือสําหรับ
การสํารวจและหาความจําเปนในการ
ฝกอบรม 

        1-ธ.ค.-55 หัวหนาฝายสงเสริม
ฯ  

  

    1.3 ทําการสํารวจและหาความจําเปนใน
การฝกอบรมจากกลุมเปาหมาย 

        3-ม.ค.-56 หัวหนางานฯ, ทุก
คน 

  

          1.4 การประมวลและวิเคราะหความ
ตองการของกลุมเปาหมาย 

        31-ก.ค.-56 หัวหนาฝายสงเสริม
ฯ หัวหนางาน 

  

            1.5 จดัทาํรายงานสรุปผลการสํารวจและ
หาความจําเปนในการฝกอบรม 

        30-ก.ย.-56 หัวหนางานฯ, ทุก
คน 
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ลํา
ดับ 

1. 
โครงการ/
กิจกรรม 

2. การวิเคราะหความ
เสี่ยง 

3. ประเด็น
ความเสี่ยง 

4. ปจจัยเสี่ยง/สาเหตุความ
เสี่ยง 

5. การจัดการความเสี่ยง 

6. การประเมินความเสี่ยง 
7. กําหนด

เสร็จ 
8.ผูรับผิดชอบ 

9. ความ
เสี่ยง

(ฝาย /
สํานัก) 

6.1 
โอกาส 
ท่ีจะ
เกิด 

6.2 ผล 
กระทบ 

6.3 
ระดับ
ความ
เส่ียง 

6.4 
ลําดบั
ความ
เส่ียง 

6 การ
สงเสริม
การตลาด
บริการ
วิชาการสู
มวลชน 

2.2 ขอมูลปจจัยตางๆที่
สงผลกระทบตอการสงเสริม
การตลาด การบริการ
วิชาการที่ชัดเจน 

  ขาดขอมูลปจจัยตางๆที่สงผล
กระทบตอการสงเสริมการตลาด 
การบริการวิชาการที่ชัดเจน 

1. แตงต้ังคณะทํางานเพื่อสํารวจและ
วิเคราะหขอมูลปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
สงเสริมการตลาด การบริการวิชาการ 

3 3 สูง 2  30 พ.ค. 
2555 

หัวหนาฝายส่ือสาร
การตลาด 

ฝาย 

2. รวบรวมขอมูลการวิเคราะหปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการสงเสริมการตลาด เพื่อ
ดําเนินการวางแผน 

7 โครงการ
ใหบริการ
ส่ือ 

ผูรับบริการ  ไมไดรับบริการ 
อยางถูกตอง ไมตรงตาม
ความตองการ  

  ผูรับผิดชอบการใหบริการไม
เพียงพอ / ขาดทักษะในการ
ทํางาน 

1. เสนอขอเพิ่มบุคลากรเพื่อทดแทน
อัตรากําลังที่ขาดไป 

3 3 สูง 2 ปงบประมาณ 
55 

หัวหนาฝายส่ือการ
สงเสริม 

ฝาย 

2. ปรับอัตรากําลังที่ปฏิบัติงานดานอื่นให
สามารถทํางานทดแทนกันได 

8 การ
บริหาร
งานวิจัย 

1. ผลงานวิจัยไมสอดคลอง
กับยุทธศาสตรงานวิจัยของ
ประเทศ ไมไดรับการรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานที่
เชื่อถือได  ไดงานวิจัยนอย
กวาเปาหมายที่กําหนดไว 
และมีการใชงบประมาณ
อยางไมคุมคาและไมเกิด
ประโยชนสูงสุด 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

1.1 ขาดผูรับผิดชอบศึกษาขอมูล
ความตองการของสังคมและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ 

1. วิธีลดความเส่ียงโดยผูบริหารกําหนด
ผูรับผิดชอบศึกษาขอมูลความตองการของ
สังคมและยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ 

5 4 สูง
มาก 

1 30-ก.ย.-56 หัวหนางานวิจัย สํานัก 

  1.2 ผูบริหารไมมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการศึกษาขอมูล 

5 4 สูง
มาก 

1 30-ก.ย.-56 หัวหนางานวิจัย สํานัก 

  2.1 ไมนําขอมูลปญหาและความ
ตองการของสังคมและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศ
มาประกอบการกําหนดนโยบาย  

1.วิธีลดความเส่ียงโดยสํานักฯ นําขอมูล
ปญหาและความตองการของสังคมและ
ยุทธศาสตรการวิจัยของประเทศมา
ประกอบการกําหนดนโยบายของสํานักฯ 

5 4 สูง
มาก 

1 30-ก.ย.-56 หัวหนางานวิจัย สํานัก 

  2. ผลงานวิจัยไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรและนําไปใช
ประโยชนในระดับชาติและ
นานาชาตินอยกวา
เปาหมายที่ต้ังไว 

ดานการ
ปฏิบัติงาน 

6.2 ผูวิจัยขาดทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ 

6.2 วิธีการลดความเส่ียง โดยการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการเขียน
ผลงานวิจัย 

4 5 สูง
มาก 

1 30-ก.ย.-56 หัวหนางานวิจัย สํานัก 

 

 



 

รายงานการประเมนิคุณภาพภายใน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555                 216 

216 
 

แบบเก็บการบริหารจัดการ 3 การบริหารและจัดการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงานท้ังในประเทศและตางประเทศสํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ปการศึกษา 2555 

รวมบุคลากรเขาอบรมท้ังหมด 64  คน ลาศึกษาตอ  
 

ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

1 น.ส.รวงรัตน  ทรัพยพลับ ศึกษาดูงาน Commart X'Gen 
Thailand 2012 ณ 

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

 ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 8 มิ.ย. 55 8 มิ.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

2 น.ส.นงลักษณ  วงษพรพันธุ ศึกษาดูงาน Commart X'Gen 
Thailand 2012 ณ 

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 8 มิ.ย. 55 8 มิ.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

3 น.ส.อัจฉราพร  ละอองศรี ศึกษาดูงาน Commart X'Gen 
Thailand 2012 ณ 

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 8 มิ.ย. 55 8 มิ.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

4 นายฐิติกร  ชัยทาน ศึกษาดูงาน Commart X'Gen 
Thailand 2012 ณ 

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 8 มิ.ย. 55 8 มิ.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

5 น.ส.อณัศยา  ชินวงษเขียว ศึกษาดูงาน Commart X'Gen 
Thailand 2012 ณ 

ศึกษาดูงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 8 มิ.ย. 55 8 มิ.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

6 น.ส.อัจฉราพร  ละอองศรี อบรมเจาหนาที่เทคนิคประจํา
หนวยงานเพื่อใชงานในระบบบริหาร
ทรัพยากรองคการ (Enterprise 
Resource Resource Planning 
(ERP) ณ อาคารสํานักบริการ
คอมพิวเตอร กองคลัง งานบบประมาณ 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองคลัง งานงบประมาณ 11 มิ.ย. 55 11 มิ.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 2 

  

    

7 น.ส.นันธิยา  ศิริวัฒนพูล
เจริญ 

อบรมการบริหารโครงการ  ณ สํานัก
เสริมศึกษาและบริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร  

ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

ณ สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร  

13 มิ.ย. 55 15 มิ.ย. 55 3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

3,500.00  1 
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

8 นางวนิดา  บญุธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การบันทึก
บัญชี ปงบประมาณ พ.ศ.2555" ณ หอ
อเนกประสงค ชั้น 5 อสตสน 4 คณะ
บริหารธรุกจิ 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานธุรการ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

30 ก.ค. 55 30 ก.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 1 

  

    

9 นางสุวินัย  พรหมมะ อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง "การบันทึก
บัญชี ปงบประมาณ พ.ศ.2555" ณ หอ
อเนกประสงค ชั้น 5 อสตสน 4 คณะ
บริหารธรุกจิ 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานธุรการ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

30 ก.ค. 55 30 ก.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 1 

  

    

10 น.ส.นิลุบล  สุขภาพ  อบรมหลักสูตรศิลปะการพัฒนาหัวหนา
งาน ณ สํานักเสริมศึกษาและบริการ
สังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร  

สัมมนา ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

ณ สํานักเสริมศึกษาและ
บริการสังคม 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร  

30 ก.ค. 55 31 ก.ค. 55 2 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

2,500.00  1 

  

    

11 น.ส.ขวัญกมล  สระทองฮวม ศึกษาดูงาน โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2555 รุนที่ 1 ณ คณะ
วศิวกรรมศาสตร 

ศึกษาดูงาน ภายในมหาวิทยาลัย งานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ สํานักงานประกัน
คุณภาพ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

6 ส.ค. 55 6 ส.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 500.00  1 

  

    

12 นายธเนตร  ศรีสุข ศึกษาดูงาน โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ 
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2555   รุนที่ 2 ณ คณะ
วทิยาศาสตร 

ศึกษาดูงาน ภายในมหาวิทยาลัย งานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ สํานักงานประกัน
คุณภาพ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

7 ส.ค. 55 7 ส.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 500.00  1 

  

    

14 นางวนิดา  บญุธรรม โครงการบันทึกรายการบัญชีของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2556 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองการเจาหนาที ่
กําแพงแสน 

28 ส.ค. 55 28 ส.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 2 
  

    

15 นายชัยวุฒิ  พรบณัฑิตย
ปทมา 

โครงการฝกอบรมเร่ือง "(Excellence 
Service)" 
 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตรและพฒัน
ศาสตร กําแพงแสน 

20 ก.ย. 55 20 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1,000.00  1 
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

16 นางวนิดา  บญุธรรม โครงการทาํงานในระบบ ERP 
ปงบประมาณ 2556 เร่ืองการทํา
รายการออกใบเสร็จรับเงิน/การนําสง
เงิน  เพื่อใหการนําระบบบริหาร
ทรัพยากรองคการสูการปฏิบัติงานดาน
บัญชีและการเงิน ของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บรรลุ
เปาหมาย กองคลังจึงไดกําหนดใหมี
การฝกอบรมใหกับบุคลากรทางดาน
การเงิน โดยมีการอบรมในสวนของใน
ระบบ ERP  การทํารายการออก
ใบเสร็จรับเงิน /การนําสงเงิน 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานธุรการ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

24 ก.ย. 55 24 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 3 
  

    

17 นางสุวินัย  พรหมมะ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานธุรการ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

24 ก.ย. 55 24 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 3 

  

    

18 นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย โครงการการทํางานในระบบ ERP 
ปงบประมาณ 2556 การทํารายงาน
จัดซ้ือ/จัดจาง วัสดุ ครุภัณฑ ทําสัญญา
ทั้งป เบิกจายเปนงวด (เพื่อใหการนํา
ระบบบริการทรัพยากรองคการสูงการ
ปฎิบัติงานดานบัญชีและการเงินของ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร บรรลุ
เปาหมาย กองคลุงจึงไดกําหนดใหมี
การฝกอบรมใหกับบุคลากรทาง พัสดุ 
โดยมีการอบรมในสวนของในสวนของ
ในระบบ ERP 
 
 
 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานธุรการ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

25 ก.ย. 55 25 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

19 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานธุรการ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

25 ก.ย. 55 25 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 1 
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

20 นางวนิดา  บญุธรรม โครงการการทํางานในระบบ ERP 
ปงบประมาณ 2556 การทํารายการตั้ง
เบิกคาใชจาย ควบคุมงบประมาณ/การ
ทํารายการจาย (ทําเช็ค + ภาษีหัก ณ 
ที่จาย) 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานธุรการ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

26 ก.ย. 55 26 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 4 
  

    

21 นางสุวินัย  พรหมมะ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานธุรการ กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี 

26 ก.ย. 55 26 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 4 
  

    

22 น.ส.อณัศยา  ชินวงษเขียว โครงการฝกอบรมเร่ือง "(Excellence 
Service)" 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตรและพฒัน
ศาสตร กําแพงแสน 

27 ก.ย. 55 27 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
1,000.00  

2 
  

    

23 นายกติติ  สระนพงษ  โครงการฝกอบรมเร่ือง "(Excellence 
Service)" 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตรและพฒัน
ศาสตร กําแพงแสน 

27 ก.ย. 55 27 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
1,000.00  

1 
  

    

24 น.ส.รวงรัตน  ทรัพยพลับ โครงการฝกอบรมเร่ือง "(Excellence 
Service)" 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตรและพฒัน
ศาสตร กําแพงแสน 

27 ก.ย. 55 27 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
1,000.00  

2 
  

    

25 น.ส.กัญณภัทร  สุขเสวตร โครงการฝกอบรมเร่ือง "(Excellence 
Service)" 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย คณะศึกษาศาสตรและพฒัน
ศาสตร กําแพงแสน 

27 ก.ย. 55 27 ก.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
1,000.00  

1 
  

    

26 น.ส.รวงรัตน  ทรัพยพลับ อบรม หลักสูตร นักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ 
ระดับกลาง รุนที่ 56 ความรวมมือ
ระหวางสถาบันเกษตราธิการ 
สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และ
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  หมวดการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน 
(Leading/Change Process ) การ
เสริมสรางบุคลิกภาพสําหรับนักบริหาร 
(Personality ) ณ โรงแรมเอบีนาเฮาส 
ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร 
 

ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

9 ต.ค. 55 9 ต.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 3 
  

    

27 น.ส.สุจติรา  พึ่งบานเกาะ ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

9 ต.ค. 55 9 ต.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

28 น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ           อบรม เร่ือง Effective Presentation : 
ศิลปะการนําเสนอเพื่อครองใจผูฟง รุน
ที่ 48 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา
พระจันทร 

ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 

24 ต.ค. 55 26 ต.ค. 55 3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 

  

    

29 นางนวลฉว ี พรบณัฑิตย
ปทมา 

อบรม โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจสอบภายในดานเทคโนโลยี
การสนเทศ  ณ หองกิ่งเพชร โรงแรม
เอเซีย หองราชเทว ีถนนพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

สมาคมผูตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ กลุมตรวจสอบภาย
ใต กระทรวงคมนาคม ที่ 38 
ถนนราชดําเนินนอก เขต
ปอมปราบฯ กรุงเทพฯ 
10100 

13 พ.ย. 55 15 พ.ย. 55 3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

30 นางรุงรัตนา  ฉ่ําสิงห ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

13 พ.ย. 55 15 พ.ย. 55 3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

31 นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

13 พ.ย. 55 15 พ.ย. 55 3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

32 น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง ระบบการ
จัดซ้ือจัดจาง  หองคอมพิวเตอร ชั้น 3 
อาคารศูนยมหาวิทยาลัย วิทยาเขต
กําแพงแสน 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต กําแพงแสน 28 พ.ย. 55 28 พ.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 2 
  

    

33 นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต กําแพงแสน 28 พ.ย. 55 28 พ.ย. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 2 
  

    

34 นางสุนัน  สมจิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย กองกิจการนิสิต กําแพงแสน 28 พ.ย. 55 28 พ.ย. 55 2 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 1 
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

35 น.ส.กันยารัตน  เชี่ยวเวช ฝกอบรมการทําวิจัยและการทําผลงาน
ทางวิชาการ หัวขอ "เทคนิคการทําวิจัย
และการทําผลงานทางวิชาการใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล"  ณ 
โรงแรมอิพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม 

ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

ศูนยวิจัยวิทยาศาสตรพหุ
วิทยาการ คณะวทิยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
รวมกับเครือขายวิจัยสําหรับ
บุคคลกรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษาและที่
ประชุมสภาขาราชการ 
พนักงานและลูกจาง 
มหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย (ปขมท.) 

5 ธ.ค. 55 7 ธ.ค. 55 3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
7,665.00  

1 
  

    

36 น.ส.นิลุบล  สุขภาพ  ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

5 ธ.ค. 55 7 ธ.ค. 55 3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
7,665.00  

2 
  

    

37 นายธีระยุทธ  พงศเลิศฤทธิ ์ ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

5 ธ.ค. 55 7 ธ.ค. 55 3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
7,665.00  

1 
  

    

38 น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ           ฝกอบรม ภายนอกมหาวิทยาลัย
แตอยูภายในประเทศ 

5 ธ.ค. 55 7 ธ.ค. 55 3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
7,665.00  

2 

  

    

39 นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ เขารวมอบรมการจัดทํางบประมาณราย
จางประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
(งบประมาณแผนดิน) ณ หองประชุมธี
ระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 
ป 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี กอง
แผนงาน 

14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายนอก (ระบุ

หนวยงานที่ใหทุน) 

 1 
  

    

40 นางอาจารี  หวังแกว ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 

 1 
  

    

41 นางมณฑา  ชางเทศ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

42 น.ส.ณิรัชฌา  พันชัย ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

43 นายสิทธิชนะชัย  จิระศิริโชติ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

44 น.ส.ตม  ดาสาลี ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

45 นางจารุพร  จันทเลิศ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

46 นางแมว  จิระสกุลไทย อบรมการใชงานผานระบบ e-office ณ 
หองพรินเซส ปาลม 206 อาคาร
ฝกอบรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย หนวยบริการคอมพิวเตอร 
สํานักงานเลขานุการ สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน 

14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

47 น.ส.วารีภรณ  ปรักเจริญ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 1 
  

    

48 น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ           ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 3 
  

    

49 นายธีระยุทธ  พงศเลิศฤทธิ ์ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 14 ธ.ค. 55 14 ธ.ค. 55 1 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 2 
  

    

50 
นางมณฑา  ชางเทศ อบรมการเขียนงานวิจัย ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย สํานักงานเลขานุการ สํานัก

สงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ณ หองหมาก
เหลือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

2       

51 
น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

3       

52 
นางวนิดา  บญุธรรม 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

5       

53 
นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

3       

54 
น.ส.นงลักษณ  วงษพรพันธุ 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

2       

55 
น.ส.วารีภรณ  ปรักเจริญ 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

2       

56 
นางจารุพร  จันทเลิศ 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

2       

57 นางนวลฉว ี พรบณัฑิตย
ปทมา  

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

2       

58 
นางอาจารี  หวังแกว 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 

2 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

2       
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

59 
นายศิริชัย  บัวฝร่ัง อบรมการเขียนงานวิจัย ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

สํานักงานเลขานุการ สํานัก
สงเสริมและฝกอบรม 
กําแพงแสน ณ หองหมาก
เหลือง 

7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

1       

60 
น.ส.นิสา  ภูมิรักษ  

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 7 มี.ค. 56 8 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

1       

61 

น.ส.กรรณิกา  กิจมั่นคง 

โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
พ.ศ.2556 รุนที่ 38 ณ หองประชุมธีระ 
สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยา
เขตกําแพงแสน 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 
กองการเจาหนาที ่
สํานักงานอธิการบดี 

19  มี.ค. 
56 

22 มี.ค. 56 4 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
4,700.00  

1       

62 
น.ส.นพพร  เลิศประเสริฐ           โครงการฝกอบรม ฝกอบรมผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2  
(สําหรับผูที่ไมมีประสบการณประเมิน
คุณภาพ ณ คณะศึกษาศาสตร
และพฒันศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองบริการ
การศึกษา (กําแพงแสน) 
 
 

26 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 3 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
3,000.00  

4       

63 น.ส.วรารัตน  ณรงควงศ
วัฒนา 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 26 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 3 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
3,000.00  

1       

64 
น.ส.สุภาพร  กิตติอุดมพานิช ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 26 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 3 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
3,000.00  

1       

65 
นายกานต  การะเวก ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
26 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 3 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
3,000.00  

1       

66 
นายชาญวิทย  พราทิตย 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
26 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 3 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
3,000.00  

1       

67 
นายปยะชาติ  ประเสริฐสุข 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
26 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 3 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
3,000.00  

1       

68 
น.ส.วารุณี  ไชยสุริยะศักด์ิ  

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
26 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 3 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
3,000.00  

1       

69 
น.ส.ตม  ดาสาลี 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
26 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 

3 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
3,000.00  

2       
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

70 
น.ส.ขวัญกมล  สระทองฮวม 

อบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจาํ 
คณะ สถาบัน สํานัก เรื่อง การ
ตรวจสอบการเบิกจายเงินรายไดใน
ระบบ KU-ERP ณ หองประชุมรวงขาว 
(หอง 2.4) ชั้น 2 อาคาร วชิรานุสรณ 
คณะเกษตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
 
 
 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

สํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 
ทุนสนับสนุน

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
2       

71 
นางรุงรัตนา  ฉ่ําสิงห ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

2       

72 
นายเฉลิมพล  ศิลปาจารย ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

2       

73 
นายนิธิวัชร  พรทวีวุฒิพงษ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

1       

74 
นางนวลฉว ี พรบณัฑิตย
ปทมา  

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 
 

27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 
ทุนสนับสนุน

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
3       

75 
นางสุวินัย  พรหมมะ 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

5       

76 
นางวนิดา  บญุธรรม 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

6       

77 
น.ส.นภสัวรรณ  กระจางรัตน 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 

ทุนสนับสนุน
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
 

4       

78 
นางสุภาพร  วิริยภาพไพบูลย 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 

2 ทุนสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัย  

4       
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

79 
นางอรัญนาถ  วิริยารัมภะ 

อบรมโครงการอบรมพัฒนาทักษะ
คณะกรรมการตรวจสอบภายในประจาํ 
คณะ สถาบัน สํานัก เรื่อง การ
ตรวจสอบการเบิกจายเงินรายไดใน
ระบบ KU-ERP ณ หองประชุมรวงขาว 
(หอง 2.4) ชั้น 2 อาคาร วชิรานุสรณ 
คณะเกษตร 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 
สํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 

27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 
ทุนสนับสนุน

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
2       

80 

นางอาจารี  หวังแกว ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 
 

27 มี.ค. 56 28 มี.ค. 56 2 
ทุนสนับสนุน

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 
3       

81 น.ส.วรารัตน  ณรงควงศ
วัฒนา 

โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
พ.ศ.2556 รุนที่ 38 ณ หองประชุมธีระ 
สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยา
เขตกําแพงแสน 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

กองการเจาหนาที ่
สํานักงานอธิการบดี 

30  เม.ย. 
56 

3 พ.ค. 56 4 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
4,700.00  

2       

82 

น.ส.สุภาพร  กิตติอุดมพานิช ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 
30  เม.ย. 

56 
3 พ.ค. 56 4 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
4,700.00  

2       

83 

นางอาจารี  หวังแกว 

โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
พ.ศ.2556 รุนที่ 38 ณ หองประชุมธีระ 
สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยา
เขตกําแพงแสน 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 
กองการเจาหนาที ่
สํานักงานอธิการบดี 

14  พ.ค. 
56 

17 พ.ค. 
56 

4 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
4,700.00  

4       

84 
นายขวน  สรงกระสินธุ 

 
ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 

 
14  พ.ค. 

56 
17 พ.ค. 

56 
4 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

      
4,700.00  

1       

85 
น.ส.อัจฉราพร  ละอองศรี 

โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับ
บุคลากร ประจําป 2556 หลักสูตร
อบรมคอมพิวเตอร การใชงาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2007 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มก.กพส. งานบริหารธรุการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

18 พ.ค. 56 
19 พ.ค. 

56 
2 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

3       

86 
นายเกษมศักด์ิ  เสียงเพราะ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 18 พ.ค. 56 

19 พ.ค. 
56 

2 ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

1       
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ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 9 
รายละเอียดจํานวนคน 

ชื่อบุคลากร ชื่อกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนา 

ประเภท
ของ

กิจกรรมที่
ไดรับการ
พัฒนา 

ระดับกิจกรรม ชื่อหนวยงานที่จัดกิจกรรม 

วันที่ไดรับการพัฒนา คาใชจาย 

ระบุวันเริ่ม วันสิ้นสุด 

จํานวน
วันที่ไดรับ

การ
พัฒนา 
(วัน) 

แหลงที่มาของ
คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

นับ
ซํ้า 

นับ
ซํ้า
คน 
งาน 

5-9 
เดอืน 

>5
เดอืน 

87 
น.ส.อัจฉราพร  ละอองศรี 

โครงการอบรมคอมพิวเตอรสําหรับ
บุคลากร ประจําป 2556 หลักสูตร
อบรมคอมพิวเตอร การสรางฐานขอมูล
ดวยโปรแกรม Microsoft Access 
2007 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มก.กพส. งานบริหารธรุการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน 

25 พ.ค. 56 
26 พ.ค. 

56 
2 

ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

4       

88 
นายเกษมศักด์ิ  เสียงเพราะ ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 25 พ.ค. 56 

26 พ.ค. 
56 

2 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ  

2       

89 

นายณัฐวุฒิ  นวลกุล 

โครงการฝกอบรมปฐมนิเทศพนักงาน
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
พ.ศ.2556 รุนที่ 38 ณ หองประชุมธีระ 
สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนเิทศ 50 ป 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และวิทยา
เขตกําแพงแสน 

ฝกอบรม ภายในมหาวิทยาลัย 
กองการเจาหนาที ่
สํานักงานอธิการบดี 

28  พ.ค. 
56 

31 พ.ค. 
56 

4 
ทุนสนับสนุน
ภายในคณะ 

 4,700.00  1       

              รวม     94,860.00          
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227 
แบบเกบ็ขอมลูดิบ การพัฒนาบุคลากร (ลาศึกษาตอ) 

ลําดับ
ที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8  
ประเทศ 
ที่ศึกษา 

9 10 11 12 

ชื่อบุคลากร สายการ
ดาํเนินงานของ

บคุลากร 

ระดับ
การศึกษา 

สาขา
การศึกษา 

เลขที่
คําสั่ง/

วันที่ (ถา
มี) 

ระดับ 
กิจ 

กรรม 

สถาบนั 
การศึกษา 

ประเภท 
การลา

ศึกษาตอ 

ระยะเวลา คาใชจาย หมายเหต ุ

10.1 ว/ด/ป ลา
ศึกษา 

10.2 ว/ด/ป ขยาย
เวลาศึกษาตอ 

11.1 11.2 

วันเริ่มตน วันสิ้นสุด วันเริ่มตน วันสิ้นสุด แหลงที่มา
ของ

คาใชจาย 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

1 นางรุงรัตนา ฉ่ําสิงห ขาราชการ ปริญญาโท ทรัพยากร
มนุษยและ

ชุมชน  

    ม.
เกษตรศาสตร  

ไทย การลา
บางสวน 

 ป กศ.
2552 

      ทุนสวนตัว     

2 นายสุขชัย ตระศุภชัย ขาราชการ ปริญญาเอก    ม.แมโจ ไทย การลา
บางสวน 

ป กศ.
2555 

      

3 นางสาคร ชินวงศ พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ปริญญาเอก        ม.
เกษตรศาสตร  

ไทย การลาเต็ม
เวลา 

        ทุนสวนตัว     

4 นายชาญวิทย พราทิตย พนักงานเงิน
รายได 

ปริญญาโท  สงเสริม
การเกษตร 

     ม.ส.ธ. ไทย การลา
บางสวน 

ป กศ.  
 2553 

 ป กศ.
2556 

    ทุนสวนตัว     

5 นางจารุพร จันทเลิศ พนักงานเงิน
รายได 

ปริญญาตรี  การจัดการ
ทั่วไป 

     ม.พิษณุโลก ไทย การลา
บางสวน 

ป กศ. 
 2554 

ป กศ.
2556  

    ทุนสวนตัว     

6 น.ส.วรานาถ มวงพันธุ พนักงานเงิน
รายได 

ปริญญาโท สงเสริม
การเกษตร 

  ม.ส.ธ. ไทย การลา
บางสวน 
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