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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้ประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา  
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2540 และวันที่ 28 พฤษภาคม 2541  และได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
เมื่อ  พ.ศ. 2542 เพื่อให้ คณะ ส านัก สถาบัน ศูนย์ และหน่วยงานสนับสนุนต่าง  ๆ ใช้เป็นแนวทาง  ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม   ตอบสนองต่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยได้ด าเนินการ
จัดตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
เมื่อวันที่ 29  สิงหาคม  2544 และได้ด าเนินการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  เพื่อตอบสนอง 
ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 ซึ่ง
เป็นเอกสารสรุปผล การด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และ 
รอบปีงบปร ะมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) และผลการประเมินตนเองตามวงจรของ  
การประกันคุณภาพ  (PDCA) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 13 ตัวบ่งชี้
บังคับ และ 1 ตัวบ่งชี้เลือก  เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปิดเผยต่อสาธารณชน แล ะน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการวิชาการ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม   หวังว่ารายงานฉบับนี้  จะเป็นกระจกสะท้อนภาพที่ชัดเจนขึ้นอีกระดับ
หนึ่ง เมื่อเทียบกับการประเมินตนเองที่ผ่านมา   ท าให้ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  และระดับคุณภาพที่ส านัก
เป็นอยู่ เทียบกับเปูาหมายที่คาดหวังไว้ รวมทั้งพัฒนาการในการด าเนินงาน ซึ่งจะเป็นแนวทางในการทบทวนระบบ  
กลไก การบริหารจัดการ และการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ให้มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป 

 
 
 

                (ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ) 
             ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

           วันที่  20  สิงหาคม พ.ศ.  2557  
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บทน า  
บทสรุปผู้บริหาร  

 
     ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีพันธกิจหลักใน การสนับสนุนด้าน การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีระบบ
และกลไกในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เพื่อให้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน
และรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

ส านัก  ได้ด าเนินการ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยก าหนด  จ านวน 13 ตัวบ่งชี้   
ในปีการศึกษา 2556 พบว่า ส านักมีผลการประเมินในภาพรวม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.73 4.73 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและงบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.73 4.73 4.86 4.86   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งชี้* สรุปผลได้ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก  (คะแนนผลการประเมิน 4.51-5.00) รวม 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 8 ข้อ 5 
2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.18 4.18 
2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 5 ข้อ 5  
2.3 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 

5 ข้อ 5  

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 5 ข้อ 5 
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ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ
ของหน่วยงาน 

7 ข้อ 5 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 5 ข้อ 5 
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 6 ข้อ 5 
3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 7 ข้อ 5 
3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
ร้อยละ 83.91 5 

4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 7 ข้อ 5 
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 5 ข้อ 5 

2. ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดี  (คะแนนผลการประเมิน 3.51-4.50) รวม 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ รายละเอียด ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนประเมิน 
(เต็ม 5) 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 7 ข้อ 4 

* ฉบับมอบคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ใช้ผลการประเมินตนเอง เมื่อได้รับผลประเมินจากคณะกรรมการฯ แล้ว ให้ปรับ
ใช้ผลจากคณะกรรมการ 

 ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก พบว่า ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีจุดแข็ง และจุดที่ควร
พัฒนา ซึ่งส านักได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงไว้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีพันธกิจหลักด้านการ
บริการวิชาการ โดยก าหนดปรัชญาและวิสัยทัศน์ที่มีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2556-2565) ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน แผนงานขยายโอกาสและพัฒนา
การศึกษา 
 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้ของส านักฯ และ
เปูาหมายที่ชัดเจน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สม่ าเสมอ 
ตลอดจนมีการรวบรวมความรู้มาจัดเก็บเป็นระบบผ่าน
รายงานทั้งระบบเอกสารและเว็บไซต์ มีการเปรียบเทียบ
แผน/ผล ด าเนินการจัดการความรู ้

2. ผลงานการให้บริการวิชาการของส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม มีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหาวิชาการ และ
รูปแบบ เช่น ด้านการเกษตร ศิลปะ อาหาร วิชาชีพเฉพาะ 
(การบริหารองค์กร)/ส่วนในด้านรูปแบบ ได้แก่ การ
ฝึกอบรม สาธิต สัมมนา ศึกษาดูงาน โรงเรียนทางอากาศ 
ฯลฯ 
 

 

3. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ให้บริการวิชาการทุกระดับ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ประชาชนทั่วไป 
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน 
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส (กลุ่มผู้ต้องขัง) ฯลฯ  
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 จุดแข็ง 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

4. ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีศักยภาพในการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม ในรูปแบบของการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนและผู้ด้อยโอกาสโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีโครงการ
พัฒนาวิชาการท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับองค์กรได้อย่าง
ยั่งยืน 

 

5. ผู้บริหารส านัก มีการสร้างรูปแบบการบริหาร ภายใต้
วัฒนธรรมองค์กรที่มีการปลูกฝังจากรุ่นสู่รุ่น คือ ETO WAY 
(โอกาส ให้ เรา มี ) และวิถี ผอ .ETO (Efficiency 
Transparency Opportunity)   

 

 แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ส านักควรมีการหาความต้องการในการรับบริการ
วิชาการผ่านกระบวนการวิจัยทางการตลาด เพื่อน ามา
วางแผนในการบริการวิชาการ 

1. การรายงานผลการส ารวจควรเป็นการน าเสนอความ
ต้องการเป็นความถ่ี หรือร้อยละ เพ่ือที่จะได้จัดให้การ
บริการวิชาการเป็นไปตามล าดับความต้องการ  

2. ส านักควรจัดท าแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก ภายใต้
ทรัพยากรทีมี่อยู่อย่างจ ากัด 

2. การประเมินผลของแต่ละโครงการ ควรมีการจัดท า
รายงานสรุปผล การน าผลการประเมินไปปรับใช ้

3. ส านักควรมีการจัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อทดแทนผู้
เกษียณอายุราชการ ในการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใน
สายงานที่มีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน ให้สามารถท างาน
ทดแทนได้สอดคล้องกับความต้องการ และความคาดหวัง
ของส านักให้ครอบคลุมทุกฝุาย    

3. ควรขยาย/เพ่ิมจ านวนโครงการบริการวิชาการ/
วิชาชีพ  ที่สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กรให้มีความเข้มแข็ง 

4. ส านัก ควรมีการประเมินความเสี่ยงด้านการจัดท าแผน
บริการวิชาการ 

4. ควรมีการก าหนดประเด็นความรู้ที่ส าคัญให้
ครอบคลุมทุกฝุาย 

 5. ควรมีการติดตามและรายงานผลการจัดการความ
เสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบกับการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น 
จัดท าแผนลงทุน/โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนระยะ 
3 ป ี

 
 

6. ควรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในส่วนที่ต้องน ามา
พัฒนาปรับปรุงกระบวนงานด้านต่างๆ เพื่อให้
ตอบสนองต่อภารกิจหลักของส านัก 

 7. ควรมีการทบทวนโดยมีการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย 
ของการมีกองทุนเพ่ือพัฒนาหน่วยงาน 

 8. กรณีท่ีมีประเด็นที่ต้องการปรับปรุงจ านวนมาก ควร
จัดล าดับความส าคัญของรายการที่จะท าการปรับปรุง 
และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม เพื่อ
แสดงให้เห็นว่าเมื่อได้ด าเนินการแล้วมีผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่ได้วางไว้ 
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 แนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมจุดแข็งและแก้ไขจุดที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

 9. ควรมีการทบทวนกระบวนการหลักท่ีส าคัญจากความ
คาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 

 10. ควรมีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงกระบวนการ
ตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมินฯ 

1. ส านักยังไม่มีการหาความต้องการในการรับบริการ
วิชาการอย่างเป็นระบบ และครอบคลุมกลุ่มเปูาหมาย 

1. การบริหารความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงที่ต้อง
จัดการในประเด็นต่างๆ เช่น ด้านสารสนเทศ 
ที่ขาดการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัย และยัง
ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ 

2. ส านักยังไม่มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพ่ือขยายกลุ่ม
ผู้รับบริการวิชาการได้มากขึ้น 

2. ไม่พบตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพภายในแล้ว 
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ครบทุกตัวบ่งชี้ 

3. ส านัก มีการจัดท าแผนอัตราก าลังทดแทนผู้เกษียณอายุ
ราชการที่เป็นรูปธรรม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกฝุาย 
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บทที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของส านัก 

1.1 ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมา  
 ชื่อหน่วยงาน 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
 สถานที่ต้ัง 

เลขที่ 50 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 สีประจ าหน่วยงาน 

ม่วง-เทา 
 ประวัติความเป็นมา โดยย่อ (ให้ระบุชื่อผู้บริหารต้ังแต่คนแรกถึงคนปัจจุบัน รวมทั้งระบุช่วงการด ารง

ต าแหน่งไว้ด้วย) 

รายนามผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (ต้ังแต่ พ.ศ. 2502 – ปัจจุบัน) 
1. ศ.ดร.พนม  สมิตตานนท์ ด ารงต าแหน่ง ระหว่าง พ.ศ. 2502 – 2512 
2. รศ.พร  สุวรรณวาจกกสิกิจ ด ารงต าแหน่ง ระหว่าง วันที่ 9 ธันวาคม 2513 – 1 เมษายน 2530 
3. ศ.ดร.บุญธรรม  จิตต์อนันต์ ด ารงต าแหน่ง ระหว่าง วันที่ 2 เมษายน 2530 – 31 มีนาคม 2538 
4. รศ.ดร.ธัชชัย  แสงสิงแก้ว ด ารงต าแหน่ง ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2538 – 31 มีนาคม 2542 
5. รศ.วัฒนา  สวรรยาธิปัติ ด ารงต าแหน่ง ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน 2542 – 31 มีนาคม 2550 
6. ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ด ารงต าแหน่ง ระหว่าง วันที่ 2 เมษายน 2550 – ปัจจุบัน 

ประวัติความเป็นมา โดยย่อ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการสถาปนาเมื่อปี พ .ศ . 2486 ท าหน้าที่ ในการจัดการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา โดยหน้าที่การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีความส าคัญ 
ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยฯ เป็นแหล่งความรู้ที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศสมควรที่จะเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นสู่
ประชาชน สู่สังคม ให้เกิดประโยชน์ในก ารด ารงชีพ การเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนได้ท ากันในหลายรูปแบบ
ต่อเนื่องกันมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่มีหน่วยงานใดที่ท าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ดังนั้น ในปี พ .ศ . 2502 
มหาวิทยาลัยฯ จึงได้เริ่มจัดตั้งหน่วยงานภายใน (ส านักส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร ) ขึ้นมารับผิดชอบงานด้านนี้  
จนกระทั่งวันที่  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2513 จึงมีประกาศส านักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็น
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ เพื่อท าหน้าที่เป็นหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้
พัฒนากิจกรรมด้านการบริการวิชาการให้เจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด เพื่อขยายงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ให้กว้างขวางขึ้นต่อไป 

 

ในปี  พ .ศ . 2520- 2524  รัฐบาลไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุุนในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้ก่อตั้งหน่วยงานของส านักส่งเสริม และฝึกอบรม ที่วิทยาเขตก าแพงแสน  ให้ชื่อว่า 
ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ประกอบด้วย อาคารบริหาร อาคาร
สื่อการศึกษา อาคารโรงพิมพ์ อาคารฝึกอบรม อาคารโรงอาหาร  และอาคารหอพัก (จ านวน 4 หลัง) ที่สามารถ
ให้บริการอย่างครบวงจรและเบ็ดเสร็จในตัวเอง ท าให้งานบริการวิชาการข องส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งภายในและต่างประเทศ  
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ในปี พ .ศ. 2541  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบอาคาร 2 ชั้น (อาคารก าพล   อดุลวิทย์ ) ให้ส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม (วิทยาเขตบางเขน) อีกหนึ่งหลัง มีพื้นที่ท าการประมาณ 1,000 ตารางเมตร ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ได้ปรับปรุงให้เป็นห้องส าหรับการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน จ านวน 9 ห้อง ท าให้แก้ปัญหาการ     
ขาดแคลนสถานที่ฝึกอบรมได้ระดับหนึ่ง และในปี พ .ศ. 2551 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ส่งมอบอาคารก าพล 
อดุลวิทย์  คืนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามบันทึกที่ ศธ 0513.13401/2427 ลงวันที่ 28 สิงหาคม  พ.ศ. 2551 

  

ในปี พ .ศ. 2542  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบพื้นที่ท าการให้กับส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
เพิ่มเติม คือ อาคารวิทยบริการ (ชั้นที่ 4-7) มีพื้นที่ท าการทั้งสิ้ น 6,122 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องฝึกอบรม 
ขนาดความจุ 20-150 คน จ านวน 20 ห้อง และห้องประชุมขนาดความจุ 224 คน จ านวน 1 ห้อง ท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาเรื่องห้องฝึกอบรมได้พอสมควร  และต่อมาในปี พ .ศ. 2549  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้มีค าสั่งที่ 
3573/2549  ลงวันที่  13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2549  มอบหมายให้ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
บริหารจัดการอาคารวิทยบริการ 

 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ตระหนักถึงความ ส าคัญของการเผยแพร่วิชาความรู้ สู่สังคมและประชาชน 
และท าหน้าที่รับผิดช อบภารกิจอันส าคัญนี้มาตลอด โดย พัฒนาปรับปรุง กระบวนการตลอดจนเทคนิควิธีการที่จ ะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมาโดยล าดับ จนได้รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาการ-
พัฒนาสังคม  (ด้านการศึกษา ) ประจ าปี พุทธศักราช 2532  จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ส านัก -
นายกรัฐมนตรี และในปี พ .ศ. 2545 ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์ “สังข์เงิน” จากสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่ง -
ประเทศไทย  

จากการพัฒนางานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มาอย่างต่อเนื่อง ในปี พ .ศ. 2547 ได้มีการพิจารณา
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาส านักส่งเสริมฯ มีการปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในส านักส่งเสริมฯ ให้สอดคล้อง
กับลักษณะงาน การขยายงานและสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปของสังคม โดยก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน  
จาก 6 ฝุาย เป็น 8 ฝุาย ในทั้ง 2 วิทยาเขต ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อฝุายให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ฝุายวิเคราะห์ -
โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนเป็นฝุายวิ จัยและพัฒนา  รวมทั้งการตั้งฝุายเพ่ิมขึ้น 2 ฝุาย คือ  
ฝุายการศึกษา และฝุายส่ือสารการตลาด และก าหนดให้ฝุายต่างๆ ทดลองปฏิบัติตามโครงสร้างใหม่ นี้เป็น เวลา 1 ปี 
เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ก่อนที่จะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป  
 

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พิจารณายก
ฐานะศูนย์ส่งเสริม และฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ เป็น หน่วยงานใหม่ มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยมีการก าหนด
โครงสร้างการบริหารงาน 8 ฝุาย ซึ่งมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาเห็นชอบและก าหนดชื่อ เป็น “ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ก าแพงแสน” โดยได้รับอนุมัติจาก สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่  22  เมษายน พ.ศ. 2548 
 

หลังจากนั้น ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรภายในใหม่อีกครั้ง โดยก าหนดให้มี 
6 ฝุาย และให้งานส่งเสริมเผยแพร่ แยกออกจากฝุ ายฝึกอบรม จัดตั้งเป็นฝุายส่งเสริมและเผยแพร่  โดยมีภารกิจ
ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการตลาด ดังผังโครงสร้างส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
 

ในปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยเกษตรศ าสตร์ ได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง การจัดตั้ง
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน โดยสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อนุมัติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2548 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ .ศ. 2548 จัดตั้งให้ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน เป็นหน่วยงานภายในที่มี
สถานภาพเทียบเท่าคณะ ดังนั้น ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน จึงไม่อยู่ภายใต้การบริหารของ  
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556                                                                           7 
 

ปลายปี พ .ศ. 2552 ฝุายพัฒนาส่ือการส่งเสริม และฝุายโรงพิมพ์ ได้ย้ายสถานที่ท างานจากอาคารเดิม  
 (ตึกพนม สมิตานนท์ ) มาอยู่ที่ อาคารวิทยบริการ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและการให้บริการวิชาการที่  
ครบวงจร ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  

 

ในระหว่างปี พ .ศ. 2554-2556 คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีมติเห็นชอบให้มีการ
ทบทวนยุทธศาสตร์ และการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
และลดภาระงานที่ซ้ าซ้อนระหว่างฝุาย โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่มงาน 4 ฝุาย ตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนการ
ด าเนินงาน คือ 1) กลุ่มงานภารกิจหลัก : การให้บริการวิชาการ ให้มีการยุบรวมภารกิจ 4 ฝุาย เหลือ 2 ฝุาย ได้แก่ 
ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ยุบรวมกับฝุายฝึกอบรม และฝุายโรงพิมพ์ยุบรวมกับฝุายพัฒนาส่ือการส่งเสริม  2) กลุ่มงาน
ด้านการสนับสนุนการด าเนินงาน มี 2 ฝุาย คือส านักงานเลขานุการ และฝุายวิชาการ โดยให้มีการทดลองปฏิบัติ
ภารกิจตามการแบ่งโครงสร้างใหม่ ตั้งแต่ปลายปี พ .ศ. 2554- 2556 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 จึงมีมติเห็นชอบให้น าการปรับโครงส ร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายในของส านัก  เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาตามกระบวนการ เพื่อขอปรับโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการภายใน โดยให้ฝุายต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ภาระงานและการจัดอัตราก าลังตามโครงสร้างใหม่ 
โดยจ านวนคนต้องไม่เพิ่มขึ้น เสนอคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริม และฝึกอบรม  ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ .ศ. 
2556 เพื่อพิจารณาเสนอคณะกรรมการประจ าส านัก ในวันที่ 14 พฤษภาคม พ .ศ. 2556 และเสนอมหาวิทยาลัย
พิจารณาตามกระบวนการปรับโครงสร้างหน่วยงานต่อไป 

 

อีกหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม คือ สถานีวิทยุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (สถานีวิทยุ ม .ก.)  ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2504 มีการบริหารจัดการในลักษณะพึ่งพา
ตนเองโดยมิได้พึ่งพางบประมาณแผ่นดิน และได้มีการพัฒนาการด าเนินงานมาเป็นล าดับ ทั้งด้านรูปแบบ เนื้อหา
สาระที่กระจายเสียงสู่ประชาชนและด้านเทคนิคการกร ะจายเสียงจนถึงปัจจุบัน  สามารถส่งกระจายเสียงโดยผ่าน
ดาวเทียมไปยังสถานีเครือข่ายทั้ง 4 แห่ง คือ สถานีวิทยุ ม .ก. บางเขน  สถานีวิทยุ ม .ก. เชียงใหม่   สถานีวิทยุ ม .ก. 
ขอนแก่น และสถานีวิทยุ ม .ก. สงขลา สามารถกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่ได้ถึงร้อยละ 73 ของพื้นที่ทั้ งประเทศ  
และเป็นสถานีวิทยุที่ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรให้ความนิยมสูงสุด ด้วยเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญาของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

น าความรู้สู่สังคม  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน 
 วัตถุประสงค์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ สาขาวิชาต่างๆ เน้นด้านการเกษตรผ่านกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ  ภาคเอกชน และนานาชาติ สนับสนุนการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต การศึกษาต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาแนวทางการสร้างอาชีพ  เพิ่มรายได้ ยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนและผู้ด้อยโอกาสเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนให้ดีขึ้น 

2. ผลิตและพัฒนาส่ือวีดีทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกราฟิก สื่อดิจิทัล และวิ ทยุกระจายเสียงเน้นด้านการเกษตร
และวิชาชีพให้มีความทันสมัย  ตรงตามความต้องการของสังคมและสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
ให้ค าปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการผลิตสื่อตามความต้องการของผู้รับบริการ อย่างรวดเร็วและ
ทันเวลา เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทุกสาขาอาชีพน าไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ 
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3. ศึกษาและวิจัยงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเปูาหมายและวิจัยเกี่ยวกับบุคลากร วิชาการ รูปแบบการส่งเสริมสื่อ 
การจัดการทรัพยากร เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาส่ือ 

4. พัฒนา และขยายเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการทั้งในและต่างประเทศ รวม ทั้งการสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายสื่อมวล ชนสัมพันธ์ เน้นการประชาสัมพันธ์ และการตลาดเพื่อความเข้มแข็งขององค์กร  และ
ประโยชน์ของกลุ่มเปูาหมาย 

5. ก าหนดมาตรฐานพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะต่างๆ เน้นด้าน
ภาษาต่างประเทศ และการเจรจาต่อรอง มีเจตคติที่ดีต่องาน มีจิตบริการ (Service Mind) มีความพร้อมในการ
ให้บริการวิชาการระดับมืออาชีพ เพื่อน าองค์กรสู่การบริการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

6. พัฒนาการบริหารงาน กิจกรรม และกระบวนการท างานแบบบูรณาการ ทั้งแผนงาน บุคลากร 
งบประมาณ สถานที่ และเครื่องมือ โดยพัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
การระดมทุนและหารายได้ ให้ความส าคัญกับการติดตามและประ เมินผลงาน การลดต้นทุน และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการบริหารและการบริการวิชาการ เพื่อให้การด าเนินงาน ขับเคลื่อน
ไปอย่างมีประสิทธิผล และเกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

 วิสัยทัศน์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ผู้น าบริการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ความยั่งยืน  

 พันธกิจของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชน และนานาชาติ ให้สามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ไปใช้ได้จริง 

 2. ผลิต พัฒนาและให้บ ริการวิชาการด้านสื่อรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะสื่อทางด้านวิทยุกระจาย เสียง และ 
วีดีทัศน์ อย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามความต้องการ 

 3. วิจัยและพัฒนาระบบการส่งเสริมให้มีคุณภาพ  เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

 4. สร้างและพัฒนาเครือข่ายการให้บริการวิชาการทั้ งในและต่างประเทศ  รวมทั้งสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน
สัมพันธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์และการตลาด 

 5. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ต่องานให้บริการวิชาการระดับมืออาชีพ  

 6. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านแผนงาน แผนงบประมาณ แผนบุคลากร  
อาคารสถานที่  สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อรองรับการ ให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิผล และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 เป้าหมาย 

การบริการวิชาการ และบริการสื่อที่มีคุณภาพ ด้วยระบบบริหารงานระดับมืออาชีพ 
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1.3  โครงสร้างการบริหารงานของส านัก 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการบริหารงานโดยแบ่งออกเป็น 6 ฝุาย ดังนี้   

 

1)  ส านักงานเลขานุการ   
 ส านักงานเลขานุการ   มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนการด าเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
การอ านวยการด้านต่างๆ ให้ทุกฝุายสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนและเปูาหมา ยที่ก าหนดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานด้านงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารงานบุคคล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การ
จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิ จกรรมต่างๆ การบริหารทรัพย์สินเพื่อ
เสริมสร้างรายได้จากการบริหารอาคารสถานที่ในการจัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา การซ่อมบ ารุงอาคาร สถานที่ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ทั้งนี้ การด าเนินงานของฝุายบริหารและธุรการทั่วไป มีการจัดเป็นระบบส านักงาน -
อัตโนมัติ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 งาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.1) งานบริหารและธุรการ (Administration Section)  แบ่งเป็น  4 หน่วย คือ 

 1.1.1)  หน่วยสารบรรณ (Document Unit)  มีหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินงานด้าน การลงทะเบียน
รับ-ส่งหนังสือ  เอกสารภายในและภายนอกระหว่ างหน่วยงานต่าง ๆ การออกเลขที่หนังสือ โดยใช้ระบบส านักงาน -
อัตโนมัติ (e-Office)  การร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ จัดพิมพ์หนังสือ เอกสาร บันทึกย่อเรื่อง ตรวจทานเอกสาร  
จัดเรื่องเข้าแฟูมเสนอผู้บริหาร แจ้งเวียนหนังสือ เอกสารตามที่สั่งการ เป็นหน่วยกลางในการจัดเก็บ ค้ นหาเอกสาร 
และดูแลให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ ติดต่อประสานงาน งานประชุม บันทึกรายงานการประชุม ควบคุมการใช้เครื่อง -
ถ่ายเอกสาร การใช้โทรศัพท์ทางไกลให้เป็นไปตามระเบียบ การออกประกาศ ค าส่ังแต่งตั้ง ประสานงานด้านวิเทศ -
สัมพันธ์  งานประชาสัมพันธ์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุน -
การบริหารราชการตามนโยบายของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดท าฐานข้อมูลด้านสารบรรณ รายงานผล  
การปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.1.2) หน่วยการเจ้าหน้าที่ (Personal Unit) มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคคลของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้แก่ การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยการสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน 
ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอขอบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย สับเปลี่ยน การเล่ือนขั้นเงินเดือน การเพ่ิมค่าจ้าง การเลื่อน -
ระดับ ปรั บวุฒิ เปลี่ยนต าแหน่ง การขอก าหนดต าแหน่งให้สูงขึ้น การลาศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  
การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน ด าเนินการจัดจ้างลูกจ้างทุกประเภท การขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  งานทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว การลา  และ
สวัสดิการต่าง ๆ การพัฒนาบุคลากรของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ประสานงานด้านการจัดการศึกษาดูงานและ
ฝึกงานนิสิต รวบรวมผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน การจัดท าฐานข้อมูลบุคลากร การจัดท า Web Site  ของส านัก 
การซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  รายงานผลการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 1.1.3)  หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ (Building and Vehicle Unit)  มีหน้าที่รับผิดชอบ 
ด าเนินงานด้านการบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ และยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้บริการ 
ดูแลและจัดเตรียมห้องฝึกอบรม  ห้องประชุมของศูน ย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.C) และเตรียมห้อง
ประชุมส าหรับการประชุมของฝุายต่าง ๆ ติดต่อประสานงานและอ านวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ต่าง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งการให้บริการห้องฝึกอบรม ประชุม สัมมนา แก่หน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน และ การจัดกิจกรรมต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดท าฐานข้อมูลด้านอาคารสถานที่และ
ยานพาหนะ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 
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 1.1.4) หน่วยนโยบายและแผน (Policy and Plan Unit)  มีหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินงานด้าน
การวิเคราะห์ ตรวจสอบ  ประมวลสรุป แผนงานและงบประม าณในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี การจัดท า     
ค าของบประมาณแผ่นดิน การจัดท างบประมาณเงินรายได้ของส านักงานเลขานุการ และส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
การตรวจสอบผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ การยืนยันอัตราค่าจ้างงบประมาณ    
เงินรายได้ การจัดท าแผนปฏิ บัติงาน  การปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ การรายงานสรุปผลการด าเนินงาน -
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค  ให้ข้อเสนอแนะด้านแผนและงบประมาณ  
เพื่อประกอบการก าหนดนโยบายของผู้บริหาร การรายงานผลการปฏิบัติงาน การติดตามและประเมินผลตาม
แผนปฏิบัติง าน การประเมินผลโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก ารจัดท าวิจัยสถาบันของฝุาย  การจัดท าข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลสถิติ ฐานข้อมูลด้านแผนงานและงบประมาณ โครงสร้างแผนภูมิของส านัก ให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงเป็น
หน่วยงานหลักในการติดต่อประสานงาน และการด าเนินงานประกันคุณภาพของ ส านักง านเลขานุการ  และใน
ภาพรวมของส านัก รวมถึงการจัดท าข้อมูลและการรายงานผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของ
ส านัก และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

    1.2)  งานคลังและพัสดุ (Fisical and Supplies Section)   แบ่งเป็น  2 หน่วย คือ 
 1.2.1) หน่วยการเงินและบัญชี (Finance and Accounting Unit) มีหน้าที่รับผิดชอบ

ด าเนินงานด้านการรับ –จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุน และน าเงินส่งกองคลัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด าเนินการ ตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย      
ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เงินอุดหนุน   เงินสวัสดิการ และเงินอื่น ๆ  ด าเนินการ
ทางด้านบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่กระทรวงการคลัง  และมหาวิทยาลัย ก าหนด และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

 1.2.2) หน่วยพัสดุ (Materials and Supplies Unit) มีหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินงานด้านการ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ และ
วิธีกรณีพิเศษ ปรับเปลี่ยนแผนการใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง การตรวจ สอบ
หลักประกันสัญญา การท าสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง และสัญญาเช่าว่าด้วยการเช่าอาคารราชพัสดุ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ .ศ. 2535 รวมทั้งฉบับแก้ไข  จัดท าทะเบียนพัสดุและบัญชีรับ -จ่าย
วัสดุครุภัณฑ์ จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน การจ าหน่ายครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

2) ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 
 ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการน าผลงานทางวิชาการไปส่งเสริมและถ่ายทอดสู่กลุ่ม
บุคคลเปูาหมายในรูปแบบต่าง ๆ ศึกษาและค้นคว้าความต้องการความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และการให้บริการ
วิชาการแก่ชุมชนที่มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในลักษณะของการศึกษานอกระบบ ในรูปแบบของการจัด
โครงการฝึกอบรม การให้บริการค าปรึกษาด้านการฝึกอบรม และการแสวงหาผู้รับบริการเพ่ิมเติม โดยแบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 3 งาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1) งานนิทรรศการและเผยแพร่  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 
และทันต่อกระแสของสังคม เพื่อน าไปเผยแพร่ จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งที่เป็นของมหาวิทยาลัยจัดเองและการให้ความร่วมมือกับ หน่วยงานและประชาชนทั่วไป  
เพื่อน าองค์ความรู้ออกเผยแพร่สู่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น เอกสารอิเล็กทรอนิกส์   
วิทยุกระจายเสียง  และ Website  เป็นต้น 
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2.2) งานส่งเสริมและประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์งานและโครงการต่าง ๆ  ของ
หน่วยงานด้วยส่ือ ต่าง ๆ  เช่น จดหมายเวียน แผ่นพับ ใบปลิว ข่าวสารสมาชิกสัมพันธ์ และจัดท าฐานข้อมูลด้านการ
ส่งเสริมเผยแพร่และฐานข้อมูลรวมของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดตั้ง One Stop Service  ท าวิจัยตลาด (R&D)  
เช่น ศึกษาสภาวะการศึกษาความต้องการของตลาด วิเคราะห์และพัฒนาบ ริการ สร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์การ
บริการวิชาการของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (Brand Building)   ส่งเสริมการขาย เช่น การประสานงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การจัดงาน Event ต่าง ๆ งานลูกค้าสัมพันธ์ เช่น CRM (Customer 
Relationship Management) เป็นต้น 

2.3) งานส่งเสริมโครงการ   มีหน้าที่รับผิดชอบสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม กับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อน าผลงานเผยแพร่สู่สังคม 
เช่น จัดท าศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (self learning) ศูนย์การศึกษาทางไกล (tele-education)  ศึกษาและพัฒนา
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มทางสังคม เพื่อเป็นฐานการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ที่ยั่งยืน งานส่งเสริมและ
เผยแพร่ในรูปแบบโครงการพิเศษ ศึกษาและพัฒนางานส่งเสริมและเผยแพร่ใหม่ ๆ ในลักษณะ Pilot Project  

3) ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 

ฝุายพัฒนาส่ือการส่งเสริม  มีหน้าที่รับผิดชอบผลิตและพัฒนาสื่อ  บริการผลิตสื่อ บริการวิชาการด้านสื่อ   
เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่  วีดิทัศน์  วิดีโอซีดี (VCD) วิดีโอดีวีดี  (DVD)  มัลติมีเดีย  ภาพนิ่ง  กราฟิก  
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  และอินเทอร์เน็ต  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  การฝึกอบรม  การส่งเสริม -
เผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน   การประชุมสัมมนาและกิจกรรม พิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   โดยแบ่งส่วนราชการ
ออกเป็น 6 งาน มีหน้าที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

3.1) งานผลิตและพัฒนาสื่อ   มีหน้าที่รับผิดชอบ วางแผนการผลิตสื่อ  ควบคุมและด าเนินการผลิต 
ประเมินคุณภาพสื่อที่ผลิต วิจัยและพัฒนาส่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ให้บริการผลิตสื่อ รวมทั้ง
ให้บริการวิชาการด้านสื่อและสอนนิสิต 

3.2) งานโทรทัศน์   มีหน้าที่รับผิดชอบ สนับสนุนและให้บริ การผลิตรายการโทรทัศน์ร่วมกับงานผลิต
และพัฒนาส่ือ ให้บริการด้านโทรทัศน์ ได้แก่  ถ่ายท า  ตัดต่อ ล าดับภาพ และประกอบเสียงในระบบดิจิทัล  ส าเนา
วีดิทัศน์ ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด จัดหา  จัดเก็บ  บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการผลิตรายการ  รวมทั้งให้บริการ 
วิชาการด้านสื่อโทรทัศน์ 

3.3) งานสื่อดิจิทัล   มีหน้าที่รับผิดชอบ สนับสนุนการผลิตและให้บริการด้านสื่อดิจิทัล เช่น ออกแบบ      
สื่อ ด้วยระบบดิจิทัล ถ่ายภาพดิจิทัล แปลงสื่อต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปของสื่อดิจิทัล จัดท าสไลด์ซีดี วิดีโอซีดี (VCD) วีดีโอ
ดีวีดี (DVD) มัลติมีเดีย และเอกสารเผ ยแพร่อิเล็กทรอนิกส์ ส าเนาวิดีโอซีดี วิดีโอดีวีดี ออกแบบและจัดท าเว็บ -      
เพจของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดท าฐานข้อมูลสื่อศูนย์ข้อมูลทางการเกษตร พัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
อุปกรณ์ถ่ายภาพ  พัฒนาระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทางไกล จัดหา จัดเก็บ บ ารุงรักษาอุปกร ณ์  รวมทั้ง
ให้บริการวิชาการด้านสื่อดิจิทัลและถ่ายภาพ 

3.4) งานศิลปกรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ สนับสนุนการผลิตสื่อ และให้บริการด้านสื่อกราฟิก เช่น  
ออกแบบและจัดพิมพ์โปสเตอร์ 4 สี ด้วยระบบดิจิทัล  ออกแบบปกและต้นฉบับสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จัดท าตัวอักษรและ
ปูายประชาสัมพันธ์  ออกแบบและจัดนิทรรศการ  รวมทั้งให้บริการวิชาการด้านสื่อกราฟิก 

3.5) งานโสตทัศนูปกรณ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ  สนับสนุนการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของส านัก ให้ค าปรึกษาแนะน า ออกแบบ และจัดวางระบบการใช้โสตทัศนูปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
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มหาวิทยาลั ยฯ  สนับสนุนการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องด้านเสียง ได้แก่ บันทึกเสียงระบบดิจิทัล  ในห้องสตูดิโอ แปลง
ระบบเสียงจากอะนาล็อกเป็นดิจิทัล  ส าเนาเทปเสียง ซีดีเสียง  รวมทั้งให้บริการวิชาการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 

3.6) งานเผยแพร่สื่อ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการเผยแพร่และให้บริกา รสื่อทางการเกษตรและวิชาชีพ ที่
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมผลิต และสื่อจากหน่วยงานอื่น เช่น วีดีทัศน์ วิดีโอซีดี (VCD) วิดีโอดีวีดี  (DVD) และ
เอกสารเผยแพร่อิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การฝึกอบรม  และการส่งเสริมเผยแพร่
ความรู้สู่ประชาชน 

4) ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  

ฝุายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม  มีหน้าที่ศึกษาวิจัยในรูปแบบต่าง  ๆ  เพื่อพัฒนางาน
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมและสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิชาการและงานบริการวิชาการ ประเมินผลโครงการจัดท า
เอกสารวิชาการทางด้านการส่งเสริม การพัฒนาชนบท และวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้แก่ก ลุ่มเปูาหมายใน
รูปแบบต่าง ๆ จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิชาการของบุคลากรในส านักฯ ประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการและการให้บริการวิชาการ โดยแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 2 งาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

4.1) งานวิจัย  มีหน้าที่รับผิดชอบ ท าการศึกษาวิจัยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานของส านักส่งเสริม
และฝึกอบรม ประเมินผลโครงการต่าง ๆ ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เช่น โครงการอบรมวิชาชีพ  โครงการ
พัฒนาบุคลากร โครงการพิเศษ ฯลฯ 

4.2) งานวิชาการ  มีหน้าที่รับผิดชอบ ด าเนินการจัดท าเอกสารทางวิชาการด้านการพัฒนาการเกษตร  
พัฒนาชนบท และส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุม /สัมมนาทางวิชาการ  และจัดการศึกษาดูงานทางด้านวิชาการให้กับ
กลุ่มเปูาหมาย ปัจจุบันจัดท าวารสารทางวิชาการ 2 เล่ม คือ วารสารเกษตรก้าวหน้า ปีละ 3 ฉบับ วารสารข่าวสาร
เกษตรศาสตร์ ปีละ 3 ฉบับ  จัดการศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร ปีละ 3 ครั้ง และจัดประชุมสัมมนาปีละ  1 ครั้ง 

5) ฝ่ายฝึกอบรม 

ฝุายฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ใน
ลักษณะการศึกษานอกระบบ ได้แก่ การจัดฝึกอบรม และการให้บริการค าปรึกษาด้านการฝึกอบรม โดยแบ่งส่วน
ราชการ ออกเป็น 4 งาน ดังนี้ 

5.1) งานอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน   มีหน้าที่รับผิดชอบ ท าหน้าที่ในฐานะผู้จัดการ หรือผู้
ประสานงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง  ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตามความพร้อมของบุคลากรและ
หน่วยงาน ตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ จากภายนอก ร่วมเป็นวิทยากร โดย
จัดโครงการอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน ปีละ 2 ครั้ง คือ ในช่วงปิดภาคการศึกษา ปัจจุบันมีหลักสูตรวิชาชีพที่
เปิดการเรียนการสอ นกว่า 200 หลักสูตร  ในหลากหลายสาขา เช่น ด้านการเกษตร ศิลปหัตถกรรม การแปรรูป
อาหาร วิทยาศาสตร์ ภาษา คอมพิวเตอร์ พยากรณ์ศาสตร์ สุขภาพและกีฬา เป็นต้น  มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
โครงการกว่า 5,000 คนต่อปี นอกจากนี้ยังมีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถ่ายท อดความรู้และ
เทคโนโลยีแก่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ปีละ 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 15,000 คนต่อปี 

5.2) งานพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน   มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนา
บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ทั้งในประเทศแล ะต่างประเทศ  ภายใต้การจัดท า
หลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ มีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ในแต่ละปีมีการจัดท าโครงการพัฒน าบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประมาณปีละ 20-30 หลักสูตร 
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อาทิ การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ การออกแบบจัดสวน  
การพัฒนาฐานข้อมูลเบื้องต้น  การออกแบบและสร้างเว็บไซต์  การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ การติดตามและประเมินผลโครงการ  และการผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

5.3) งานตอบสนองความต้องการพัฒนาองค์กรของภาครัฐและเอกชน  มีหน้าที่รับผิดชอบ ประสาน
ความร่วมมือระหว่างส านักส่งเสริมและฝึกอบรมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดท าหลักสูตรการ
ฝึกอบรมตามความต้อ งการเฉพาะกลุ่มบุคคลเปูาหมาย ตลอดจนการฝึกอบรมตามความต้องการของหน่วยงานผู้
ขอรับบริการ อาทิ การพัฒนาบุคลากรประกันภัย และการพัฒนาผู้บริหารระดับต่างๆ ของกระทรวง หรือ
รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระดับนานาชาติ แก่
บุคลากรจากประเทศต่างๆ ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  หรือ
องค์กรต่างประเทศ 

5.4) งานฝึกอบรมนานาชาติ  เป็นงานที่จัดท าและพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรในระดับ
นานาชาติ ภายใต้การด าเนินงานร่วมกันระหว่าง The International Center for Development 
Communication (ICDC)  และส านักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน อาทิ World 
Bank, RGOB และ ACC ของประเทศภูฏาน เป็นต้น ในแต่ละปีจะจัดท าหลักสูตร ประมาณ 10-15 หลักสูตร อาทิ 
Gender Mainstreaming, Macroeconomic Analysis and Projection, Advanced Office Production 
Management และ Financial Administration เป็นต้น นอกจากนี้ มีการจัดโปรแกรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับ 
Community Forest Management, Microfinance in Thailand และ HIV/AIDS Policy  เป็นต้น 

 6) ฝ่ายโรงพิมพ์ 

ฝุายโรงพิมพ์  มีหน้าที่รับผิดชอบผลิต และพัฒนาส่ือสิ่งพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพทันสมัย เพื่อสนับสนุน
งานด้านการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายการ
ผลิตภาคเอกชนบางส่วน เน้นการให้บริการแบบติดต่อประสานงาน ให้บริการถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน า ปรึกษา
ด้านการพิมพ์ คิดค านวณประมาณราคา ระยะเวลาการผลิตสิ่งพิมพ์ ศึกษาค้นคว้าวิจัยงานเกี่ยวกับด้านการพิมพ์และ
ให้บริการด้านการพิมพ์ทั่วไป โดยแบ่งส่วนราชการ ออกเป็น 3 งาน มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

6.1) งานบริหารจัดการโรงพิมพ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ ด้านบริหารจัดการ  งานธุรการ  ร่าง  พิมพ์  รับ-  
ส่งหนังสือราชการ ติดต่อประสาน งานด้านต่าง ๆ ให้ค าแนะน า ปรึกษา  ประมาณราคา ด้านการพิมพ์ จัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์  และงานซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์การพิมพ์  จัดท างบประมาณ แผนปฏิบั ติงาน และสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน ด าเนินการตั้งเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ท าข้อมูลรายรับ- รายจ่าย เสนอราคาติดตามค่าใช้จ่ายและการให้บริการ
งานพิมพ ์

6.2) งานผลิตสิ่งพิมพ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ  ก าหนดรูปแบบ ออกแบบสิ่งพิมพ์  ด าเนินการผลิตสิ่งพิมพ์  
ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ ตามเทคนิคกระบวนการขั้นตอนการผลิต จัดท าต้นฉบับ ก าหนดสี ก าหนดรูปแบบ  
ขนาดของสิ่งพิมพ์  ก าหนดระบบการพิมพ์  ท าสิ่งพิมพ์พิเศษ  และจัดท าแม่พิมพ์  ด าเนินการจัดพิมพ์ด้วยการพิมพ์
ระบบต่าง ๆ ตามจ านวนพิมพ์และสีที่ต้องการ ท าสิ่งพิมพ์ส าเร็จ   ตัดกระดาษ เก็บเล่ม เข้ารูปเล่ม  ตรวจนับ  บรรจุ
สิ่งพิมพ์ ด าเนินการติดต่อประสานงานด้านเทคนิคกระบวนการผลิต 

6.3) งานประเมินและพัฒนาการพิมพ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ   ตรวจสอบคุณภาพสิ่งพิมพ์  ประเมินผล  
ด้านการจัดการ การให้บริการ และด้านกระบวนการผลิต จัดท าประกันคุณภาพภายในฝุาย พัฒนาและวิจัยด้านการ
พิมพ์และการให้บริการ จัดสัมมนาถ่ายทอดความรู้ด้านการพิมพ์ 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556                                                                           14 
 

 ในระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เห็นชอบในห ลักการ
ให้ฝุายต่าง ๆ มีการทบทวนภารกิจและอัตราก าลังที่มีอยู่ เพื่อการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใ นส านัก-
ส่งเสริมและฝึกอบรมใหม่  ให้มีความคล่องตัวด้านการบริหารจัดการและลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานของฝุาย
ต่าง ๆ ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เพื่อยุบรวมเป็นกลุ่มภารกิจเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มภารกิจ 4 ฝุาย ดังนี้ 

 กลุ่มภารกิจหลัก : การบริการวิชาการ มี 2 ฝุาย ประกอบด้วย 
 

   1.  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

 ฝุายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยยุบรวมภารกิจและอัตราก าลั ง ของฝุายฝึกอบรมกับฝุายส่งเสริม และ
เผยแพร่ มีหน้าที่รับผิดชอบงานให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในลักษณะของการเผยแพร่ความรู้  
ทางวิชาการ และจัดการศึกษานอกระบบให้แก่ประชาชน องค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
โดยผ่านกระบวนการที่เหมาะสม แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่ 

    1.1 งานฝึกอบรมวิชาชีพ  
    1.2  งานเผยแพร่วิชาการสู่สังคม 
    1.3  งานพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
    1.4  งานบริการวิชาการตามความต้องการขององค์กร 

  2. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  

   ฝุายพัฒนาส่ือการส่งเสริม โดยยุบรวมภารกิจและอัตราก าลัง ของฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริมกับฝุาย-   
โรงพิมพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบการผลิตและพัฒนาสื่อ และการบริการผลิตสื่อ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่     
วีดิทัศน์ วิดีโอซีดี (VCD)  วิดีโอดีวีดี (DVD) มัลติมีเดีย ภาพนิ่ง กราฟิก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต 
และการผลิตเอกสารส่ิงพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โดยความร่วมมือกับเครือข่ายการผลิตภาคเอกชนบางส่วน 
เน้นการให้บริการแบบติดต่อประสานงาน ถ่ายทอดความรู้ ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการพิมพ์ การประมาณราคา
และระยะเวลาการผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์  ให้บริการด้านการพิมพ์ทั่วไป และการให้บริการวิชาการที่สนับสนุนด้านการ
เรียนการสอน การฝึกอบรม การส่งเสริมเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน งานบริการวิชาการ การจัดประชุมสัมมนาและ
งานพิธีการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 งาน ได้แก่ 

    2.1 งานการพิมพ์   
    2.2 งานโทรทัศน์ 
    2.3 งานสื่อดิจิทัล 
    2.4 งานโสตทัศนูปกรณ์ 

 กลุ่มภารกิจสนับสนุนการด าเนินงาน มี 2 ฝุาย ประกอบด้วย 

 3.  ส านักงานเลขานุการ   

  ส านักงานเลขานุการ เปลี่ยนชื่อจากฝุายบริหารและธุรการทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุน
การด าเนินงานบริการวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การอ านวยการด้านต่าง ๆ ให้ทุกฝุายสามารถปฏิบัติงานให้
บรรลุตามแผนและเปูาหมายที่ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานด้ านงบประมาณ การจัดท าแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน การบริหารงานบุคคล การบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมต่าง ๆ การ
บริหารสินทรัพย์ เพื่อเสริมสร้างรายได้จากการ ให้บริการอาคารสถานที่ในการให้บริการวิชาการจัดฝึกอบรม ประชุม 
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สัมมนา การซ่อมบ ารุงและปรับภูมิทัศน์อาคารสถานที่  จัดซื้อจัดหาวัสดุ /ครุภัณฑ์ การให้บริการยานพาหนะ และมี
การด าเนินงานเป็นส านักงานอัตโนมัติ (e_office) แบ่งเป็น 4 งาน  ได้แก ่

      3.1  งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 
 3.2  งานแผนและประกันคุณภาพ 
     3.3  งานอาคารและยานพาหนะ 
     3.4  งานคลังและพัสดุ 

4.  ฝ่ายวิชาการ  

 ฝุายวิชาการ เปลี่ยนชื่อฝุายจากฝุายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม มีหน้าที่รับผิดชอบการ
ศึกษาวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนางานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการและงาน
บริการวิชาการ การประเมิน และติตามผลโครงการบริการวิชาการ จัดท าเอกสารวิชาการทางด้านการส่งเสริม การ
พัฒนาชนบท และวิชาการที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้แก่กลุ่มเปูาหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ 
การศึกษา-ดูงานด้านการเกษตร รวมถึงการจัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและวิชาการของบุคลากรในส านัก 
ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวิชาการ และการให้บริการวิชาการ แบ่งเป็น 2 งาน ได้แก ่

     4.1  งานวิจัย 
     4.2  งานประเมินผลและติดตามผล 
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แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (ใหม่) 

ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายสื่อการส่งเสริม ฝ่ายวิชาการ 

งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 

กลุ่มงานสนับสนุนการด าเนินงาน กลุ่มงานบริการวิชาการ 

งานแผนและประกันคุณภาพ 

งานวิจัย 

งานประเมินและติดตามผล 

งานการพิมพ์ 

งานโทรทัศน์ 

งานสื่อดิจิทัล 

งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

งานฝึกอบรมวิชาชีพ 

งานเผยแพร่วิชาการสู่สังคม 

งานพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 
งานอาคารและยานพาหนะ 

งานบริการวิชาการตามความต้องการขององค์กร 
งานคลังและพัสด ุ

ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2557 
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1.4 รายนามผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการต่าง ๆ ของส านัก 
 รายนามผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

1.   ผศ.อนุพร  สุวรรณวาจกกสิกิจ  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
2.   อ.กิตติ   สิมศิริวงษ ์ รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
 และรักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานเลขานุการ 
3.   รศ.สุวิสา   พัฒนเกียรติ  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
4.   นายกฤษณ์   พลอยโสภณ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
  และรักษาราชการแทนหัวหน้าฝุายโรงพิมพ์ 
5.   นางสาวยุพวัลย์   ทองใบอ่อน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
 และหัวหน้าฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ 
6.   นายวีระพันธ์  สังขมาลย์  หัวหน้าฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
7.   นางร าไพ  ภูวราห์  หัวหน้าฝุายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
8.   นางสาวจุฑามาศ  รักชุม  หัวหน้าฝุายฝึกอบรม 

 รายนามคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
1.   ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการ 
2.   รองศาสตราจารย์บดินทร์  รัศมีเทศ  กรรมการ 
3.   รองศาสตราจารย์ประดนเดช  นีละคุปต์  กรรมการ 
4.   รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ  รักซ้อน  กรรมการ 
5.   รองศาสตราจารย์วิจารณ์  วิชชุกิจ กรรมการ 
6.   รองศาสตราจารย์พนิต  เข็มทอง  กรรมการ 
7.   นางพัชรี  ตั้งตระกูล  กรรมการ 
8.   นายมนตรี  คงตระกูลเทียน  กรรมการ 
9.   นายสาโรช  บุญแสง  กรรมการ 
10. นายกิตติ  สิมศิริวงษ์  กรรมการ 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  สังข์เดช  กรรมการ 

 คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
1.   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ประธานคณะกรรมการ 
2.   รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (อ.กิตติ  สิมศิริวงษ์)  รองประธานคณะกรรมการ 
3.   รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (รศ.สุวิสา  พัฒนเกียรติ) รองประธานคณะกรรมการ 
4.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (นายกฤษณ์  พลอยโสภณ)  กรรมการ 
5.   ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (น.ส.ยุพวัลย์  ทองใบอ่อน) กรรมการ 
6.   หัวหน้าฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม กรรมการ 
7.   หัวหน้าฝุายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม กรรมการ 
8.   หัวหน้าฝุายฝึกอบรม กรรมการ 
9.   หัวหน้าฝุายโรงพิมพ์ กรรมการ 
10. หัวหน้าฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ กรรมการ 
11. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ กรรมการและเลขานุการ 
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1.5 จ านวนบุคลากร 
 จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

หมายเหตุ: บุคลากรทั้งหมด ก าหนดให้นับบุคลากรที่มีระยะเวลาการท างานดังน้ี 
 ตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไป คิดเป็น 1 คน     6 - 9 เดือน คิดเป็น 0.5 คน   น้อยกว่า 6 เดือนไม่สามารถน ามานับได้ 

1.6 ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที ่
 รายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเภท งบประมาณ (บาท) ร้อยละ สัดส่วนงบประมาณ 
แผ่นดิน : เงินรายได้ แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

รวม 21,619,285 17,084,791 38,704,076 100 0.6 : 0.4 
- งบบุคลากร 13,668,445 4,053,949 17,722,394 45.79 0.8 : 0.2 
- งบด าเนินงาน 1,051,300 9,605,519 10,467,505 27.04 0.1 : 0.9 
- งบลงทุน - 41,815 41,815 0.11 0.0 : 1.0 
- งบอุดหนุน 6,899,540 - 6,899,540 17.83 1.0 : 0.0 
- งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 3,572,822 3,572,822 9.23 0.0 : 1.0 

 ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ประมาณการรับ จ านวนเงิน (บาท) 
- งบประมาณแผ่นดิน 20,634,500 
- งบประมาณเงินรายได้ 13,908,910 

รวมทั้งหมด 34,543,410 

 

 

ประเภท จ านวนบุคลากร (คน) 
ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ข้าราชการ - 7 14 - 21 
ลูกจ้างประจ า 3 - - - 3 
พนักงานงบประมาณ 2 10 13 - 25 
พนักงานข้าราชการ - - - - - 
พนักงานเงินรายได้ 12 17 - - 29 
ลูกจ้างชั่วคราว 2 4 1 2 9 

รวม 19 38 28 2 87 

แรงงาน เช่น พนักงานท าความสะอาด 
พนักงานขับรถ ฯลฯ 

10 - - - - 
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ประมาณการรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 
- งบบุคลากร 11,807,000 4,721,114 16,528,114 

- งบด าเนินงาน 1,025,200 8,310,000 9,335,200 

- งบลงทุน - - - 
- งบอุดหนุน 7,802,300 - 7,802,300 

- งบรายจ่ายอ่ืนๆ - 366,366 366,366 

- งบส ารองจ่าย - 100,000 100,000 

รวมทั้งหมด 20,634,500 13,497,480 34,131,980 

  อาคารและสถานที่ 

ที่มา  งานวางผังแม่บท กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ข้อมูลทางกายภาพและทรัพยากรในภาพรวมของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 พื้นที่ภาพรวมของส านัก จ านวนพื้นที่ (ตารางเมตร) 
1. พื้นที่แนวราบทั้งหมด 18,265.75 

อาคารพนม สมิตานนท์ (เริ่มใช้ปี 2500) 2,070.15 
อาคารวิทยบริการ (สร้างเมื่อ 2542) 16,195.60 

2. พื้นที่ชั้น 1 ของทุกอาคารรวมกัน  10,309.77 
3. พื้นที่ที่เป็นถนนและลานกิจกรรมทุกประเภทที่มีการปรับผิวหน้าโดย

วัสดุประเภทต่างๆ เช่น ลานคอนกรีต ลานลาดยางมะตอย ฯลฯ  
6,681.40 

4. พื้นที่ภายในอาคารที่เป็น Green Area เช่น ..........................  - 
5. พื้นที่ Green Area ทั้งหมด 5 = (1+4) – (2+3) 1,274.58 
 รถของส านัก* จ านวน (คัน) 
1. รถยนต์ทุกประเภท 5 
2. รถจักรยานยนต์ 10 

ชื่ออาคาร ปีที่เร่ิมใช้ พื้นที่ใช้สอย 
(ตารางเมตร) 

ลักษณะเป็นแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน (ใช/่ไม่ใช่) 

รูปภาพอาคาร 

อาคารที่ ชื่ออาคาร 

1 อาคารพนม สมิตานนท์  
(3 ชั้น) 

2500 1,389.90 (อาคารส านักงาน/บริหาร)  

 

2 อาคารวิทยบริการ  
(9 ชั้น) 

2543 8,919.87 (อาคารเอนกประสงค์)  
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 รถของส านัก* จ านวน (คัน) 
3. รถจักรยาน 3 
4. รถตัดหญ้า 1 
5. รถกอล์ฟ 1 

ที่มา  งานคลังและพัสดุ  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

หมายเหตุ   * 
 ประเภท จ านวน มูลค่า (บาท) 

   รถตู้ 4 คัน 3,419,000 
 โตโยต้า ทะเบียน อว 1540 (20 ธ.ค. 2543) 1 คัน 980,000 

 โตโยต้า ทะเบียน ฮค 3686 (26 ม.ค. 2549) 1 คัน 999,000 
 โตโยต้า ทะเบียน ฮข 8257 (24 ส.ค. 2548) 1 คัน 1,440,000 

 โตโยต้า ทะเบียน ฮย 936  (2 ก.ค. 2556) 1 คัน 1,104,000 
   รถกระบะ 1 คัน 120,000 
         ทะเบียน ปว 8762 (30 ส.ค. 2526) 1  คัน  120,000 
   รถจักรยานยนต ์ 12 คัน 414,580 

 ทะเบียน นบล 166 (21 ก.ย.2548) 1 คัน รับโอน 
 ทะเบียน ธนพ 140 (13 ม.ค.2540) 1 คัน 35,000 
 ทะเบียน นบร 327 (7 เม.ย. 2543) 1 คัน 35,000 
 ทะเบียน พยพ 628 (8 ต.ค. 2547) 1 คัน 36,380 
 ทะเบียน บจร 21 (1 ก.ค. 2545) 1 คัน 36,000 
 ทะเบียน บตจ 723 (22 ม.ค. 2545) 1 คัน 36,000 
 ทะเบียน บมล 808 (13 ก.ย. 2545) 1 คัน 33,000 
 ทะเบียน ปคย 126 (16 ม.ค. 2546) 1 คัน 31,500 
 ทะเบียน ปคย 162 (24 มี.ค. 2546) 1 คัน 31,300 
 ทะเบียน รษย 756 (26 ม.ค. 2550) 1 คัน 42,500 
 รถตัดหญ้า (2T) (24 มี.ค. 2542) 1 คัน 9,900 
 รถกอล์ฟ (29 ส.ค. 2554) 1 คัน 88,000 
   รถจักรยานสองล้อ 3 คัน รับโอนจากกองกิจการนิสิต 
          ทะเบียน กนส.บข.รด.52 2340.001-0001-553  1 คัน 1,900 
          ทะเบียน กนส.บข.รด.52 2340.001-0001-554  1 คัน 1,900 
          ทะเบียน กนส.บข.รด.52 2340.001-0001-555  1 คัน 1,900 

1.7 เอกลักษณ์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และผลงานเด่นที่ภาคภูมิใจ 
เอกลักษณ์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มุ่งถ่ายทอดความรู้สู่สังคม  ด้วยการฝึกอบรม  ส่งเสริม และสื่อที่เหมาะสม 

 ผลงานประจ าปีการศึกษา 2556 ที่ส านักภาคภูมิใจ  
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบพันธกิจที่ 3 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ 

การให้บริการวิชาการ ผลงานการให้บริการวิชาการของส านักส่งเสริมฯ มีหลายรูปแบบ เช่น การฝึกอบรม นิทรรศการ 
เอกสารเผยแพร่ สื่อวดีทัศน์เพื่อการเผยแพร่ การศึกษาดูงาน และวารสารทางด้านการเกษตร เป็นต้น  
ผลงานที่ส านักมีความภาคภูมิใจ ได้แก่ 
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 1. Sufficiency Economy เป็นโครงการฝึกอบรมระดับนานาชาติ ภายใต้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณ  จากส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  (สพร .) กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่เจ้าหน้าที่จากประเทศที่ก าลัง
พัฒนาในแถบเอเซียแปซิฟิก อาฟริกา อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง เป็นต้น และด้อยพัฒนา จากประเทศต่าง  ๆ  
ปีละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 7 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2556) รวมทั้งสิ้น 151 คน  

 2. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอาชีพ   ในงานวันเกษตรแห่งชาติ และงานเกษตรแฟร์    
เป็นประจ าทุกปี โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม “มุ่งถ่ายทอดความรู้สู่
สังคมด้วยการฝึกอบรม ส่งเสริม และสื่อที่เหมาะสม ” ประกอบด้วย  การจัดกิจกรรมสาธิตวิชาชีพและบรรยายพิเศษ  
บนเวที ปีละ 36 เรื่อง  การจัดอบรมวิชาชีพระยะส้ัน ปีละ 30 วิชา การให้บริการเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตร
และวิชาชีพ จ านวน 115 เรื่อง การให้บริการวีดิทัศน์ด้านการเกษตรและวิชาชีพ จ านวน 40 เรื่อง แบ่งเป็น สาขาเกษตร 
จ านวน 3 เรื่อง และสาขาอาหาร จ านวน 37 เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองจากวีดิทัศน์ด้านการเกษตรและวิชาชีพ
ให้แก่ผู้สนใจ และให้ค าแนะน าโดยนักวิชาการเกษตรของส านัก 

 3. โรงเรียนข้าวและชาวนาทางอากาศต้นแบบ ภายใต้โครงการน าร่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก-
ข้าวโดยผ่านทางสถานีวิทยุ ม.ก. เชียงใหม่ AM 612 KHz เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักส่งเสริมและฝึก อบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และมหาวิทยาลัย แม่โจ้ ภายใต้บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยี ด้านการปลูกข้าว ซึ่งครอบคลุมเนื้อหา  
พันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การปูองกันและก าจัดศัตรูพืช และการเก็บเกี่ยวผลผลิต  เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมของส านัก  
ในการเผยแพร่ความรู ้ 

 4. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ  ภายใต้โครงการ เกษตรเพื่อ-
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มก . ที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาการเกษตร โดยรับเงินอุดหนุนจากงบประมาณ
แผ่นดินในการด าเนิน โครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วย  กิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน ได้แก่ โครงการ 
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ กลุ่มแม่บ้านเขตลาดกระบัง  ค่ายธนะรัชต์ อ .ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  
การผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ทางการเกษตร และวิชาชีพ ให้กลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ ได้ แก่  โครงการพระดาบส  
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มชุมชนเกษตร  โรงเรียน จ านวน 300 ชุด  และ
การเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรผ่านทางสถานีวิทยุ ม .ก. จ านวน 52 ครั้ง โดยถ่ายทอดออกอากาศทางสถานีวิทยุ 
ม.ก. ทั้ง 4 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุ ม .ก. บางเขน ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา วิทยุชุมชนและเครือข่าย 50 สถานี และ
ทางอินเทอร์เน็ต ให้กับประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  

 5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ”ส าหรับหัวหน้าส่วน หรือเทียบเท่า  
ประจ าปีงบประมาณ  2551 – 2557 ภายใต้ โครงการตอบสนองความต้องการพัฒนาองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบกรอบเนื้อหาการฝึกอบรม โดยจัดท าโครงสร้างหลักสูตรที่มุ่งเน้นการน า
ทฤษฎีมาประยุก ต์ใช้ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์กลยุทธ์องค์กร แผนการด าเนินงานที่ปรากฏใน
ยุทธศาสตร์การบริหาร กปน. และสมรรถนะที่ กปน . คาดหวัง รวมถึงการประเมินผลการฝึกอบรมที่มีมาตรฐานถูกต้อง
ตามหลักวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับ ให้แก่ ผู้บริหารระดับต้นของการประปาน ครหลวง  ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 7 ปี 
ตั้งแต่ ปี 2551 – 2557 รวมทั้งสิ้น  607 คน 

 6 . โครงการก้าวย่างที่มั่นคง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
ให้ก้าวเดินได้อย่างมั่นคง ผ่านทางมูลนิธิพระดาบส ในโครงการพระดาบสสัญจร ส่งเสริมกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ
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ประโยชน์ เพื่อให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานีวิทยุ ม.ก. โครงการก้าวย่างที่มั่นคงได้ด าเนินกิจกรรมมาตั้งแต่ ปี 
2549-ปัจจุบัน โดยใช้งบประมาณในการด าเนินการจากการรับบริจาคจากประชาชนทั่งไป องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ส าหรับการด าเนินโครงการได้มอบความช่วยเหลือให้กับผู้สูงอายุ ตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการดังนี้  

 1. มอบไม้เท้าโครงการก้าวย่างที่มั่นคง จ านวน 3,134 อัน  

 2. มอบไม้เท้าเพื่อมูลนิธิพระดาบส จ านวน 1,676 อัน มอบรถเข็นผู้ปุวย จ านวน 40 คัน มอบเตียงผู้ปุวย 
จ านวน 1 หลัง มอบเจลแอลกอฮอล์ จ านวน 120 ขวด มอบหน้ากากอนามัย กล่องละ 50 ช้ิน จ านวน 100 กล่อง มอบ
ที่นอนลมยางส าหรับผู้ปุวย จ านวน 1 หลัง   

 7. โครงการจิตอาสา “กิจกรรมปลูกป่าชายเลน” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้
ทรัพยากรปุาชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม ส านักส่งเสริมฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องการเสริมสร้าง
ความสัม พันธ์ ความสามัคคี และสร้างจิตส านึกของการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และส่งเสริมแนวความคิด
รับผิดชอบต่อสังคม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมโครงการ จ านวน 46 คน และมีนิสิตฝึกงาน รวมถึงบุตร
หลานของบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

1.8 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ ในรอบปีการศึกษา 2556 

ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
1. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนท่ี
น าเสนอผู้บริหาร ควรมีการติดตามและ
ประเมินความส าเร็จในระดับกลยุทธ์เป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
เปรียบเทียบการบรรลุเปูาหมายตามแผนกล
ยุทธ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าผลมาทบทวน
ปรับปรุงการด าเนินงานและเปูาหมายท่ี
ก าหนดในแผนกลยุทธ ์

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 หน่วยนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
1. กระบวนการด าเนินงานในแต่ละโครงการ
กิจกรรม ควรด าเนินการให้ครอบคลุมตาม
วงจรคุณภาพ PDCA  เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
 

หัวหน้าฝุาย/หัวหน้าโครงการ 

2. ควรปรับแผนการบริการทางวิชาการแก่
สังคม เป็น 2 ลักษณะ เช่น การบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและองค์กรภายนอก หรือ
การบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะ
ท่ัวไป  เพื่อให้สามารถติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของการบริการทางวิชาการแก่
สังคมในแต่ละลักษณะได้อย่างชัดเจน 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
 

หัวหน้าฝุาย/หัวหน้าโครงการ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงาน ผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
1. ควรมีการเตรียมความพร้อมในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างผู้น าขององค์กรใน
อนาคต และเชื่อมโยงกับแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรในระดับ
มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 70 
 

บุคลากร หัวหน้าฝุาย และ
ผู้บริหารส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

2. ควรทบทวนกระบวนการให้ความรู้ด้าน
จรรย าบรรณบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อให้บุคลากรรับทราบและตระหนักถึง
จรรยาบรรณท่ีพึงปฏิบัติ เพื่อรักษา ส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากร
ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 หน่วยการเจ้าหน้าที่ 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
1. ควรน าข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการอาคารมาวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การจัดการรายได้และลดค่าใช้จ่าย 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 70 
 

งานคลังและพัสดุ/KU.C 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1. ควรมีการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์เป็นประจ าอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อน าผลมาทบทวน
ปรับปรุงการด าเนินงานและเปูาหมายท่ี
ก าหนดในแผนกลยุทธ์  
(เชื่อมโยงกับองค์ประกอบท่ี 1) 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 หน่วยนโยบายและแผน 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบการด าเนินงาน 
1 . ควรจัดท าแผนในการทบทวน
กระบวนการด าเนินงานหลักที่ส าคัญให้
ครอบคลุมภารกิจท่ีก าหนดไว้ในโครงสร้าง
ใหม่ และมีการก ากับติดตามผล เพื่อให้เกิด
ความครบถ้วน ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพ
และเอกภาพในการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
 

หัวหน้าฝุาย/หัวหน้างาน 
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บทที่ 2   
การรายงานผลการด าเนินงาน 

2.1  สรุปผลการด าเนินงานตามภารกิจ ในรอบปีการศึกษา 2556  
ผลการด าเนินงานตามภารกิจของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในรอบปีงบประมาณ 2556 

กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี ้
(KPI) 

จ านวน 
การให้บริการ 

ปี งปม. 2556 
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(%) 

เปรียบเทียบผล
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ  
(ฝ่าย) 

 หน่วยนับ แผน  ผล 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการถ่ายทอดองค์
ความรู ้

             

1. โครงการหลัก การส่งเสริมและ
เผยแพร ่

1) จ านวนการจัด
ฝึกอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน และ
จัดนิทรรศการ 

โครงการ 13 13 100 เท่ากับแผน   

เรื่อง 263 326 124 มากกว่าแผน   

2) จ านวน
ผู้รับบริการ 

คน 14,550 10,665 73 น้อยกว่าแผน   

3) จ านวนหลักสูตร
การฝึกอบรมที่เปิด
อบรมได้ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 
ของจ านวน
หลักสูตรท่ีเปิดรับ
สมัคร 

ร้อยละ 50 124 124 มากกว่าแผน  

4) มีผู้เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50 

ร้อยละ 50 73 73 มากกว่าแผน  

1.1 การจัดฝึกอบรมและสัมมนา  เรื่อง 254 316 124 มากกว่าแผน   
 คน 4,470 7,416 166 มากกว่าแผน   

1.1.1 โครงการอบรมวิชาชีพส าหรับ
ประชาชน 

 เรื่อง 200  119 60 น้อยกว่าแผน ฝึกอบรม 
 คน 3,000  2,569 86 น้อยกว่าแผน 

1.1.2 โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อชุมชน
และผู้ด้อยโอกาส 

 เรื่อง 3  96 32 มากกว่าแผน ฝึกอบรม 
 คน 150  1,625 1,083 มากกว่าแผน 

1.1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
และภาคเอกชน 

 เรื่อง 20  32 160 มากกว่าแผน ฝึกอบรม 
 คน 400  510 128 มากกว่าแผน 

1.1.4 โครงการตอบสนองความต้องการ
การพัฒนาองค์กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

 เรื่อง 10  20 200 มากกว่าแผน ฝึกอบรม 

 คน 500  2,294 459 มากกว่าแผน 

1.1.5 โครงการฝึกอบรมนานาชาติ 
(ICDC) 

 เรื่อง 16  27 169 มากกว่าแผน ฝึกอบรม 
 คน 170  245 144 มากกว่าแผน 

1.1.6 การจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงาน
และพัฒนาอาชีพ 

 เรื่อง 4  4 100 เท่ากับแผน  ฝึกอบรม  
 คน 150  108 72 น้อยกว่าแผน 

1.1.7 การจัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อ
เผยแพร่วิชาการ  

 เรื่อง 1  - - ไม่ด าเนินการ  วิเคราะห์
โครงการฯ   คน 100  - - ไม่ด าเนินการ 

1.2 โครงการนิทรรศการและเผยแพร่
เคลื่อนที ่

 ครั้ง 3  2 67 น้อยกว่าแผน  ส่งเสริมและ
เผยแพร ่  คน 10,000  3,200 32 น้อยกว่าแผน 

1.3 โครงการศึกษาดูงานด้าน
การเกษตร 

 เรื่อง 2  1 50 น้อยกว่าแผน  วิเคราะห์
โครงการฯ   คน 80  49 61 น้อยกว่าแผน 
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ปี งปม. 2556 
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(%) 

เปรียบเทียบผล
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ  
(ฝ่าย) 

 หน่วยนับ แผน  ผล 
1.4 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ ์

 เรื่อง 1  1 100 เท่ากับแผน   

1.4.1 โครงการจัดท าวารสารข่าวสาร
เกษตรศาสตร์ 

 ฉบับ 3  3 100 เท่ากับแผน  วิเคราะห์
โครงการฯ  

1.5 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
เว็บไซด์ 

          

1.5.1 เอกสารเผยแพร ่  เรื่อง 2  2 100 เท่ากับแผน  ส่งเสริมและ
เผยแพร ่ 

1.5.2 การจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการ
สื่อสารสัมพันธ์ 

 ฐานข้อมูล 1  1 100 เท่ากับแผน   

1.6 โครงการเผยแพร่ผ่านสื่อทางไกล  เรื่อง 1  1 100 เท่ากับแผน   

1.6.1 วารสาร@ทุ่งบางเขน  
(รายไตรมาส) 

 ฉบับ 4  4 100 เท่ากับแผน ส่งเสริมและ
เผยแพร ่

กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการผลิตสื่อ 5) จ านวนการผลิต
สื่อท่ีมีคุณภาพ 

เรื่อง  71  76 107.04 มากกว่าแผน   

ครั้ง 3,600 4,641 129 มากกว่าแผน  
6) จ านวน
ผู้รับบริการส่ือ 

คน 3,760 3,889 103 มากกว่าแผน  

2. โครงการบริการวิชาการสื่อ         

2.1 โครงการผลิตสื่อ  เรื่อง 30  27 90 น้อยกว่าแผน   
2.1.1 การผลิตสื่อเพื่อการส่งเสริมและ
เผยแพร่ 

 เรื่อง 25  26 104 มากกว่าแผน   

2.1.1.1 สื่อวีดิทัศน์   เรื่อง 10  11 110 มากกว่าแผน  พัฒนาสื่อฯ 
2.1.1.2 สื่อดิจิทัล    เรื่อง 5  5 100 เท่ากับแผน  พัฒนาสื่อฯ 

2.1.1.3 สื่อเสียง  เรื่อง 10  10 100 เท่ากับแผน  พัฒนาสื่อฯ 

2.1.2 โครงการบริการผลิตสื่อท่ี
ตอบสนองความต้องการ 

 เรื่อง 5  1 20 น้อยกว่าแผน  พัฒนาสื่อฯ 

2.2 โครงการบริการสื่อ  ครั้ง 3,600 4,641 129 มากกว่าแผน พัฒนาสื่อฯ  
 คน 3,350 3,311 99 น้อยกว่าแผน พัฒนาสื่อฯ 

2.2.1 ด้านโทรทัศน์   ครั้ง 300  475 158 มากกว่าแผน พัฒนาสื่อฯ  
คน 200  258 129 มากกว่าแผน 

2.2.2 สื่อกราฟิก   ครั้ง 400  293 73 น้อยกว่าแผน  พัฒนาสื่อฯ 

 คน 300  177 59 น้อยกว่าแผน 
2.2.3 สื่อดิจิทัล   ครั้ง 100  110 110 มากกว่าแผน  พัฒนาสื่อฯ 

 คน 50  102 204 มากกว่าแผน 
2.2.4 โสตทัศนูปกรณ์และผลิตส่ือ
ประเภทเสียง  

 ครั้ง 1,500  2,399 160 มากกว่าแผน  พัฒนาสื่อฯ 

 คน 1,500  1,291 86 น้อยกว่าแผน 
2.2.5 เผยแพร่ส่ือ VCD   ครั้ง 1,300  1,364 105 มากกว่าแผน  พัฒนาสื่อฯ 

 คน 1,300  1,483 114 มากกว่าแผน 
2.3 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
การสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ภายใต้
โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนา มก. 

 เรื่อง 24 37 154.17 มากกว่าแผน 

  

2.3.1 การผลิตวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่  เรื่อง 2  2 100 เท่ากับแผน พัฒนาสื่อฯ 
2.3.2 การถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีผ่านส่ือวิทยุ 
 

 เรื่อง 12  35 291.67 มากกว่าแผน ส่งเสริมและ
เผยแพร ่
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2.4 โครงการบริการวิชาการสื่อเพื่อ
การสนับสนุนการเรียนการสอน 

 เรื่อง 17  12 71 น้อยกว่าแผน พัฒนาสื่อฯ 

คน 10  4 40 น้อยกว่าแผน พัฒนาสื่อฯ 

2.4.1 โครงการบริการส่ือเพื่อสนับสนุน
กิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลัย 

 เรื่อง 17  12 71 น้อยกว่าแผน พัฒนาสื่อฯ 

2.4.2 การฝึกงานนิสิต  คน 10  4 40 น้อยกว่าแผน พัฒนาสื่อฯ 

2.5 โครงการบริการผลิตสิ่งพิมพ ์  คน   400 574 144 มากกว่าแผน  โรงพิมพ ์

2.5.1 โครงการบริการผลิตสิ่งพิมพ์
ระบบดิจิทัล 

 คน 200  345 173 มากกว่าแผน โรงพิมพ์ 

2.5.2 โครงการผลิตและบริการส่ือ
สิ่งพิมพ์ 

 คน 200  229 115 มากกว่าแผน โรงพิมพ์ 

กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาด้านงานบริการ
วิชาการ 

          

3. โครงการหลักวิจัย/วิจัยสถาบัน          

3.1 โครงการวิจัยสถาบัน 7) จ านวน
โครงการวิจัย
สถาบันท่ีน า  มา
พัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

เรื่อง   4 3 75 น้อยกว่าแผน   
3.1.1 ฝุายวิเคราะห์โครงการฯ เรื่อง 2  2 100 เท่ากับแผน วิเคราะห์

โครงการฯ 
3.1.2 ฝุายฝึกอบรม เรื่อง 1  - - ไม่ได้ด าเนินการ ฝึกอบรม 

3.1.3 มาตรฐานการให้บริการอบรม
วิชาชีพส าหรับประชาชน 

 เรื่อง 1  1 100 เท่ากับแผน ส่งเสริมและ
เผยแพร ่

3.2 โครงการติดตามและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการ 

8) จ านวนโครงการ
บริการวิชาการท่ี  
มีการประเมินผล 

 เรื่อง 257  180 70 น้อยกว่าแผน   

 3.2.1 การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน 

เรื่อง 200  119 60 น้อยกว่าแผน ฝึกอบรม 

 3.2.2 การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
และภาคเอกชน  

เรื่อง 31  16 52 น้อยกว่าแผน วิเคราะห์
โครงการฯ 

 3.2.3 การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรม โครงการตอบสนอง 
ความต้องการพัฒนาองค์กรภาครัฐและ
ภาคเอกชน  

 เรื่อง 10  16 160 มากกว่าแผน วิเคราะห์
โครงการฯ 

 3.2.4 การประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมนานาชาติ (ICDC) 

เรื่อง 16  29 181 มากกว่าแผน   

3.3 โครงการประเมินเพื่อพัฒนา
องค์กร 

9) การประเมิน
ภาวะผู้น าของ
คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน 
และผู้บริหารทุก
ระดับของ 
หน่วยงาน 

 เรื่อง 6  5 83 เท่ากับแผน   

3.3.1 การประเมินภาวะผู้น าและภารกิจ
ของผู้บริหารส านักส่งเสริม  
และฝึกอบรม 

เรื่อง 1  1 100 เท่ากับแผน วิเคราะห์
โครงการฯ 

3.3.2 การประเมินความพึงพอใจในการ
ท างานบุคลากรส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

เรื่อง 1  1 100 เท่ากับแผน วิเคราะห์
โครงการฯ 

3.3.3 โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาบุคลากร 

 เรื่อง 1  - 0 ไม่มีผล ฯ อ.กิตต/ิ
ส านักงานเลขาฯ 
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3.3.4 การประเมินความพึงพอใจการ
ให้บริการฝุาย 

 เรื่อง 3  3 100 เท่ากับแผน   

      3.3.4.1 โครงการประเมินความพึง
พอใจการใช้บริการส านักงาน            
เลขานุการ 

 เรื่อง 1  1 100 เท่ากับแผน ส านักงาน
เลขานุการ 

      3.3.4.2 โครงการประเมินความพึง
พอใจการใช้บริการส่ือ 

 เรื่อง 1  1 100 เท่ากับแผน พัฒนาสื่อการ
ส่งเสริม 

      3.3.4.3 โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการผลิตสิ่งพิมพ์ 
ระบบดิจิทัล 

 เรื่อง 1  1 100 เท่ากับแผน โรงพิมพ์ 

กลยุทธ์ที่ 4 ประชาสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายความเข้มแข็งการบริการ
วิชาการ 

          

4.1 โครงการสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์ สฝ. 

10) จ านวนการจัด
โครงการ/ กิจกรรม
เพื่อประชาสัมพันธ์ 
และเผยแพร่   

เรื่อง   24 76 317 มากกว่าแผน   

4.1.1 โครงการประชาสัมพันธ์ภายนอก
องค์กร 

เรื่อง 12  41 342 มากกว่าแผน   

4.1.2 โครงการประชาสัมพันธ์ภายใน
องค์กร 

เรื่อง 12  35 292 มากกว่าแผน   

4.2 โครงการขยายและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือบริการวิชาการ 

11)  มีความ
ร่วมมือการ
ให้บริการวิชาการ
กับหน่วยงาน
ภายในและ
ภายนอก 

หน่วยงาน 3  1 33 น้อยกว่าแผน   

ครั้ง 3 2 67 น้อยกว่าแผน  
คน 111  111 100 เท่ากับแผน  

4.2.1 โครงการขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

 หน่วยงาน 3  1 33 น้อยกว่าแผน คณะท างาน 

4.2.1.1 โครงการความร่วมมือกับ 
ส านักวิจัยละส่งเสริมวิชาการ 
การเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 ครั้ง 2  1 50 น้อยกว่าแผน ผอ.+พัฒนาสื่อฯ 

4.2.1.1.1 โครงการโรงเรียนการเกษตร
และเทคโนโลยีทางอากาศ หลักสูตร 
"ล าไย" รุ่นที ่1 

 ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน ผอ.+สื่อ+
วิเคราะห์ฯ   คน 111  111 100 เท่ากับแผน 

กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาบุคลากร 

          

5. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ส่งเสริมฯ 

          

5.1 โครงการบริหารจัดการความรู้
ภายในหน่วยงาน 

12) จ านวนการจัด
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ภายใน
หน่วยงาน 

 ครั้ง  29 33 113 มากกว่าแผน คณะท างานKM  

5.1.1 การประชุม-สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้(KM)  
ภายในส านักส่งเสริมฯ 

ครั้ง 3  7 233 มากกว่าแผน คณะท างานKM 
/ส านักงาน
เลขานุการ 

5.1.2 การสัมมนาประจ าปี  ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน คณะท างานจัด
สัมมนา และ
ส านักงาน
เลขานุการ 
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5.1.3 การศึกษาดูงานนอกสถานที่  ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน คณะท างานจัด

สัมมนา  
และส านักงาน

เลขานุการ 

5.1.4 โครงการ  Edutainment in 
Toilet (ET) 

 ครั้ง 24  24 100 เท่ากับแผน ส่งเสริมและ
เผยแพร ่

5.2 โครงการพัฒนาบุคลากรส านัก
ส่งเสริมฯ 

13) ร้อยละ 80 
ของบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะ
วิชาชีพท่ีสอดคล้อง
กับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ  

ร้อยละ 80 87 108 มากกว่าแผน  

14) จ านวน
บุคลากรท่ีได้รับ
การพัฒนา 

เรื่อง 120  123 103 มากกว่าแผน 
 
  คน 85  82 96 มากกว่าแผน 

5.2.1 ส านักงานเลขานุการ   คน 32  27 84 น้อยกว่าแผน ส านักงาน
เลขานุการ 

5.2.2 ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม   คน 24  3 13 น้อยกว่าแผน พัฒนาสื่อการ
ส่งเสริม 

5.2.3 ฝุายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม 

 คน 5  6 120 มากกว่าแผน วิเคราะห์
โครงการฯ 

5.2.4 ฝุายฝึกอบรม  คน 15 7 47 น้อยกว่าแผน ฝึกอบรม 
5.2.5 ฝุายโรงพิมพ์  คน 6  5 83 น้อยกว่าแผน โรงพิมพ์ 
5.2.6 ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่  คน 3  3 100 เท่ากับแผน ส่งเสริมและ

เผยแพร ่
กลยุทธ์ที่ 6  ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการทรัพยากร 

          

6.1 โครงการบริหารจัดการฝ่าย 15) มีระบบและ
กลไกการ
บริหารงานตาม
โครงสร้างการแบ่ง
ส่วน ราชการ
ภายใน 

ฝ่าย 6  6 100 เท่ากับแผน   

16) มีการจัดท าใบ
มอบหมายงานและ
มีการติดตาม
ประเมินผล การ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

คน 82 82 100 เท่ากับแผน  

6.1.1 ส านักงานเลขานุการ  งาน 2  2 100 เท่ากับแผน ส านักงาน
เลขานุการ  หน่วย 6  6 100 เท่ากับแผน 

เรื่อง 102  102 100 เท่ากับแผน 
 คน 32  32 100 เท่ากับแผน 

6.1.2 ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  งาน 6  6 100 เท่ากับแผน พัฒนาสื่อฯ 
 
 

 เรื่อง 5  5 100 เท่ากับแผน  
  คน 22  21 95 น้อยกว่าแผน 
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี ้
(KPI) 

จ านวน 
การให้บริการ 

ปี งปม. 2556 
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(%) 

เปรียบเทียบผล
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ  
(ฝ่าย) 

 หน่วยนับ แผน  ผล 
6.1.3 ฝุายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม 
 

 งาน 2  2 100 เท่ากับแผน วิเคราะห์
โครงการฯ  เรื่อง 7  7 100 เท่ากับแผน 

 คน 5  6 120 มากกว่าแผน 
6.1.4 ฝุายฝึกอบรม 
 
 

 งาน 4  4 100 เท่ากับแผน ฝึกอบรม 
 
 

 เรื่อง 10  10 100 เท่ากับแผน 
 คน 15  15 100 เท่ากับแผน 

6.1.5 ฝุายโรงพิมพ์ 
 
 

 งาน 3  3 100 เท่ากับแผน โรงพิมพ์ 
 
 

 เรื่อง 6  6 100 เท่ากับแผน 
 คน 5  5 100 เท่ากับแผน 

6.1.6 ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่  งาน 3  3 100 เท่ากับแผน ส่งเสริมและ
เผยแพร ่ เรื่อง 4  4 100 เท่ากับแผน 

 คน 3  3 100 เท่ากับแผน 
6.2 โครงการซ่อมบ ารุง 17) จ านวน

โครงการ/กิจกรรม  
พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และสวัสดิการ 

เรื่อง 8  281 3513 มากกว่าแผน ส านักงาน
เลขานุการ ครั้ง 30  142 473 มากกว่าแผน 

6.3 โครงการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

18) มีระบบบริหาร
ความเส่ียงและการ
ควบคุมภายใน 

ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน คณะกรรมการ 
บริหารความ

เสี่ยง 
6.4 โครงการประกันคุณภาพส านัก
ส่งเสริมฯ 

          

6.4.1 โครงการประเมินคุณภาพภายใน 
มก. ระดับส านัก 

19) มีระบบและ
กลไกในการประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ
ภายใน มก. 

ตัวบ่งชี ้ 13  13 100 เท่ากับแผน คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ 

6.4.2 โครงการประเมินคุณภาพภายใน
ส านักส่งเสริมฯ  

ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน  

ตัวบ่งชี ้ 10  10 100 เท่ากับแผน  
6.4.2.1 ส านักงานเลขานุการ ฝ่าย 6  6 100 เท่ากับแผน ส านักงาน

เลขานุการ ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน 
6.4.2.2 ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน พัฒนาสื่อฯ 
6.4.2.3 ฝุายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม 

ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน วิเคราะห์
โครงการฯ 

6.4.2.4 ฝุายฝึกอบรม ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน ฝึกอบรม 
6.4.2.5 ฝุายโรงพิมพ์ ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน โรงพิมพ์ 
6.4.2.6 ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน ส่งเสริมและ

เผยแพร ่
6.5 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ  

20) มีการส่งเสริม
และสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

       ส านักงาน
เลขานุการ  

6.5.1 วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน ส านักงาน
เลขานุการ 

6.5.2 งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน ส านักงาน
เลขานุการ 

6.5.3 วันพัฒนาและปลูกต้นไม้  ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน ส านักงาน
เลขานุการ 

6.5.4 วันคล้ายวันสถาปนาส านักส่งเสริม
ฯ และสถานีวิทยุ ม.ก. 

 ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน ส านักงาน
เลขานุการ 

6.5.5 ซุ้มเทอดพระเกียรติ ครั้ง 3  3 100 เท่ากับแผน ส านักงาน
เลขานุการ 
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กลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี ้
(KPI) 

จ านวน 
การให้บริการ 

ปี งปม. 2556 
(1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

(%) 

เปรียบเทียบผล
ตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ  
(ฝ่าย) 

 หน่วยนับ แผน  ผล 
6.5.6 งานแสดงมุทิตาจิต  ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน ส านักงาน

เลขานุการ 
6.5.7 งานทอดกฐินพระราชทาน
ประจ าปี ของ มก. 

ครั้ง 1  1 100 เท่ากับแผน ส านักงาน
เลขานุการ 

6.6 โครงการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

21) มีการจัดท า 
และทบทวนคู่มือ  
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเพื่อท า
ให้  งานมี
ประสิทธิภาพ 

         

6.6.1 โครงการปรับปรุง Website 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ครั้ง 12 86 717 มากกว่าแผน   

6.6.2 จัดท าระบบฐานข้อมูล ครั้ง 5  45 900 มากกว่าแผน   

6.7 โครงการบริหารศูนย์ประชุม มก. 
(KU.C) 

 
 

         

6.7.1 โครงการให้บริการศูนย์ประชุม 
มก. ( KU.C) 

22)  จ านวนการ
ให้บริการห้อง
อบรม และสัมมนา 
(30 ห้อง) 

ครั้ง 650  1,286 198 มากกว่าแผน ส านักงาน
เลขานุการ 

23) จ านวน
ผู้รับบริการศูนย์
ประชุม 

คน 25,000  61,010 244 มากกว่าแผน 

6.8 โครงการวิเคราะห์แผนและ
การเงิน 

24) มีระบบและ
กลไกด้านการเงิน
และงบประมาณ 

เรื่อง 1  1 100 เท่ากับแผน   

6.9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน 

          

6.9.1 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
กระดาษ 

 เรื่อง 1 1 100 เท่ากับแผน   

6.9.2 โครงการลดการใช้กระแสไฟฟูา  เรื่อง 1 1 100 เท่ากับแผน   

6.9.3 โครงการลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
ข่าวสารในการบริการวิชาการ 

 เรื่อง 1 1 100 เท่ากับแผน   

6.9.4 โครงการโอนเงินคืนให้แก่ผู้สมัคร
ผ่านธนาคารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 เรื่อง 1 1 100 เท่ากับแผน   

                      
หมายเหตุ :  โครงการอบรมวิชาชีพเพื่อชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ตั้งแผนน้อย  แต่ผลมากเน่ืองจากได้มีการรวมหลักสูตรในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจ าปี พ .ศ. 2556 

โครงการพัฒนาบุคลากร ไม่นับ : ซ้ าคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ        
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2.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ตามผลการด าเนินงาน ประจ าปี
การศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) นั้น ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ได้ด าเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบคุณภาพ ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ส าหรับหน่วยงานที่ท าหน้าที่
สนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ เพื่อให้สนองตอบต่อพันธกิจหลักทั้งหลายของมหาวิทยาลัย โดยได้ด าเนินการ
ประเมินคุณภาพผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน คะแนนเต็ม  
5 คะแนน ส าหรับการประเมินเปูาหมายไม่คิดค่าคะแนน แต่ระบุเพียงบรรลุเปูาหมายหรือไม่บรรลุเท่านั้น 
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบคุณภาพ 
และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้บัง คับที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการประเมิน ตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก 
 ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก
รายละเอียดสรุปได้ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 6 ด้าน (คะแนนเต็ม 5) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.73 4.73 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 

องค์ประกอบที่ 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.73 4.73 4.86 4.86   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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  ส าหรับผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในรอบปีการศึกษา 2556 สามารถสรุปผล
การด าเนินงานรายองค์ประกอบ ได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ระดับฝุาย 
และจากระดับฝุายสู่ระดับงาน การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี รวมถึงการก าหนดตัวบ่งชี้ที่แสดงถึง
เอกลักษณ์ของส านัก รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผ นกลยุทธ์และรายงานต่อ  
คณะกรรมการบริหารส านัก และคณะกรรมการประจ าส านัก เพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีเพื่อพัฒนาส านักให้มีผลการด าเนินงานที่ดียิ่งขึ้น 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
และแผนการด าเนินงาน ดังนี้ ผลการประเมินในภาพรวม จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง  
ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

ตารางที่ 2.2 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน  
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 

(เต็ม 5)  
หมายเหตุ   

2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ       5.00 5.00  
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ. 1.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  8 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในคณะ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าคณะ  โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ีฉบับที ่2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554) 

  2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  

  3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปูาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อ
วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

  5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 

  6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา 

  7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา  

  8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ผลการด าเนินงาน  

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผลการด าเนินงาน 8 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
หน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจ าหน่วยงาน   โดยเป็นแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่ม
สถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการจัดสัมมนา
เพื่อระดมความคิดในการจัดท าแผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (พ.ศ. 2551-2560) (1.1-1-1) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้บริหาร และบุคลากรซึ่งเป็นผู้แทนจากฝุายต่าง ๆ ประกอบด้วยข้าราชการระดับ 6 ขึ้นไป พนักงานมหาวิทย าลัย และ
ลูกจ้างชั่วคราว โดยทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัตถุประสงค์ และการท า SWOT Analysis ในการ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม เพื่อก าหนดเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของส านัก ให้
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับปรัชญา หรือ ปณิธานและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา (1.1-1-2, 1.1-1-3) 

 
2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการ

จัดท าแผนกลยุทธ์ (พ.ศ . 2551- 2560 ) และมีการจัดประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
(1.1-2-1) โดยเชิญ รศ . ปภัสวดี วีรกิตติ ที่ปรึกษาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ด้านวางแผนเป็นวิทยากร
บรรยาย ให้ผู้บริหารและบุคลากรของ ส านักทั้งหมด เข้าร่วมการประชาพิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น เพื่อเสนอคณะ
กรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม พิจารณาปรับปรุงโดยเริ่มทดลองและประกาศใช้แผนกลยุทธ์ของส านัก 
จากการแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติงาน จ าแนกตามกลยุทธ์ เปูาหมาย /โครงการ /กิจกรรม งบประมาณและ
ผู้รับผิดชอบ (1.1-2-2) ในการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ โดยถ่ายทอดสู่บุคลากรของส านักในการ
สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 (1.1-2-3) 

 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกพันธกิจของหน่วยงาน  ใน

ปีงบประมาณ 2556 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี จ าแนกตามกลยุทธ์ /เปูาหมาย/
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ได้รับจัดสรรซึ่งครอบคลุมทุกภารกิจของส านักภายใต้วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่ 1-6 
(1.1-3-1, 1.1-3-2) 
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4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่ าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความ 
ส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการจัดท า
รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงานประจ าปี (1.1-4-1) โดยก าหนดค่าเปูาหมายของโครงการ กิจกรรม  
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จ (KPI) จ าแนกตามกลยุทธ์ที่มีความเชื่อมโยงกับภารกิจของฝุาย และ
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
 

5. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน   ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีปฏิทินการด าเนินงาน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบของโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติงาน และก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ (หัวหน้าฝุาย/หัวหน้าโครงการ ) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน ตามแบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติงานเพื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
พิจารณา เป็นรายเดือนและรายไตรมาส (3 เดือน) (1.1-5-1) 
 

6. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหาร /คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา   คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ก าหนดให้หัวหน้าฝุายต่างๆ เป็นผู้รายงานสรุปผลการด าเนินงานตา มแผนปฏิบัติงาน ประจ าเดือนและ 
รายไตรมาส (3 เดือน) พร้อมปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริม- และ
ฝึกอบรม โดยก าหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณา (1.1-6-1) 
 

7. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ผู้บริหาร /คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา   คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
มีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทุกภารกิจ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน จ าแนกตามกลยุทธ์ /
โครงการ /กิจกรรม ตามแบบรายงานสรุปการประเมินผลตามแผนปฏิบัติงาน ปีง บประมาณ 2555 (1.1-7-1)  
เป็นวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (1.1-7-2) และมีการเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อพิจารณา (1.1-7-3) 
 

8. มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหาร /คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไป
ทบทวน /ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
มีการประชุมเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (1.1-8-1) ตามข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานรอบ 
4 ปี ของคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (ปีงบประมาณ 2551-2554) (1.1-8-2)  แล้วมีมติให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ของส านัก ส่งเสริมและฝึกอบรม  เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ 
และวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และตัวชี้วัด ( KPI) โดยการท า SWOT Analysis ในการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส และอุปสรรค ร่วมกับบุคลากรระดับ  หัวหน้างาน  หัวหน้าหน่วย  และผู้แทนจาก ฝุายต่าง  ๆ ที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจของส านัก (1.1-8-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
8 ข้อ 
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

1.1 8 ข้อ 8 ข้อ 8 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5  
คะแนน 

8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-1-1 แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (พ.ศ. 2551-2560) 
1.1-1-2 การประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
1.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
1.1-2-1 การประชุมสัมมนา/สัมมาทิฐิ บุคลากรส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
1.1-2-2 การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
1.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม/รายงานการประชุมฝุาย 
1.1-3-1 

 
การแปลงแผนกลยุทธ์เข้าสู่แผนปฏิบัติงาน จ าแนกตามกลยุทธ์/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
และฝุายปีงบประมาณ 2556 

1.1-3-2 Strategic map /เปูาหมาย 
1.1-4-1 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 
1.1-5-1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2556 รายงานรายเดือน, รายไตรมาส 
1.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม วาระพิจารณา 
1.1-7-1 รายงานสรุปประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
1.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม วาระเพื่อพิจารณา 
1.1-7-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม วาระเพื่อพิจารณา 
1.1-8-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง การทบทวนแผน 

กลยุทธ์  
1.1-8-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง ข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าส านัก 
1.1-8-3 บันทึกช่วยจ า/การประชุมคณะกรรมการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของส านักส่งเสริมส่งเสริมและ

ฝึกอบรม 
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องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีภารกิจหลัก คือ การบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป็นภารกิจหลักล าดับที่ 3 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในปีการศึกษา 2556 ส านักได้ด าเนินการบริการวิชาการทั้งกับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป ภายใต้หลัก PDCA โดยน าองค์ความรู้ไปเผยแพร่เพื่อให้สังคมเข้มแข็ง เช่น โครงการอบรม
วิชาชีพส าหรับประชาชน โครงการพัฒนาบุคลากรและองค์กร เป็นต้น   

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มี ผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมิน
ของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

ตารางที่ 2.3 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

ตัวบ่งชี้ หน่วย 
  
  
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ  

2556 2557 
 
 

ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.80 4.80   
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย  4.00 4.00 14,563.80 4.18 14,563.80 4.18 4.18 4.18   

3,481 3,481 
2.2 กระบวนการบริการทาง

วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ  5 5  5 5  5 5   

2.3 ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 4  5 5  5 5 5   

2.4 การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ  5 5  5  5 5 5   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 

เป้าหมาย  ค่าเฉลี่ย 4.00 

ระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีโครงการ/กิจกรรมการให้บริการทั้งหมด 8 โครงการ 
(139 โครงการย่อย) ดังนี้ 
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โครงการ ค่าเฉลี่ย 
(ระดับ) 

จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผลคูณค่าเฉลี่ยกับ
จ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. โครงการอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน 
(95 หลักสูตร) 

4.28 
(มาก) 

1,698 7,271.73 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน  
(14 หลักสูตร) 

4.17 
(มาก) 

191 795.85 

3. โครงการตอบสนองความต้องการการพัฒนา
องค์กรภาครัฐและเอกชน (10 หลักสูตร) 

4.01 
(มาก) 

1,028 4,122.28 

4. โครงการฝึกอบรมนานาชาติ (19 หลักสูตร) 4.38 
(มาก) 

152 666.50 

5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและ
พัฒนาอาชีพ (1 โครงการย่อย) 

4.16 
(มาก) 

54 224.64 

6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ จาก
ฝุายโรงพิมพ์ 

4.10 
(มาก) 

258 1,057.80 

7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ
จากฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 

4.49 
(มาก) 

70 314.30 

8. ความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2556 

3.69 
(มาก) 

30 110.7 

รวม 4.18 
(มาก) 

3,481 14,563.80 

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณค่าเฉลี่ยกับจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
                  ผลรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม   
   =  14,563.80  = 4.18 คะแนน 
         3,481 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค านวณค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจของผู้รับบริการได้เท่าไร ถือว่าได้คะแนนเท่านั้น  

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ ์

เป้าหมาย 
2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 
2.1 8,030.88 ค่าเฉลี่ย

4.21 

36,294.47 ค่าเฉลี่ย 
4.15 

14,563.80 ค่าเฉลี่ย 
4.18 

4.21 4.15 4.18 ค่าเฉลี่ย
4.00 

บรรลุ ค่าเฉลี่ย
4.00 1,906 8,738 3,481 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม
เกณฑ์ 

เป้าหมาย 

2556 

การ
ประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.1 8,030.88 ค่าเฉลี่ย
4.21 

36,294.47 ค่าเฉลี่ย 
4.15 

14,563.80 ค่าเฉลี่ย 
4.18 

4.21 4.15 4.18 ค่าเฉลี่ย
4.00 

บรรลุ ค่าเฉลี่ย
4.00 1,906 8,738 3,481 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.1-1-1 แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบ่งชี้ที่ 2.1 
2.1-1-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจ 

1. โครงการอบรมวิชาชีพส าหรับประชาชน 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน 
3. โครงการตอบสนองความต้องการการพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชน 
4. โครงการฝึกอบรมนานาชาติ 
5. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ  
6. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ผลิตสื่อส่ิงพิมพ์ จากฝุายโรงพิมพ์ 
7. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการจากฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  
8. ความพึงพอใจการให้บริการของศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 

2556 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม (สกอ. 5.2) 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
เป้าหมาย  5 ข้อ  
รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
หน่วยงาน 

  2.  มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

  3.  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
  4.  มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  5.  มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน
หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ในรอบปีการศึกษา 2556 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบ 5 ข้อ ดังนี ้
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชนหรือภาครัฐ หรือภาคเอกชนหรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทาง และการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน  
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม โดย ฝุายฝึกอบรมได้ท าการส ารวจความต้องการขอ งผู้รับบริการจากหน่วยงาน

ราชการ หน่วยงา นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้ได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ โดยมีการด าเนินการ 3 วิธีการ คือ 

1) ก าหนดให้มีข้อค าถามในแบบประเมินผลการฝึกอบรม เพื่อส ารวจความต้องการหลักสูตร  
การฝึกอบรมจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม  (2.2-1-1) 

2) จัดให้มีการส ารวจความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรม บนเว็บไซด์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
(2.2-1-2) 

3) จัดการฝึกอบรมตามการร้องขอของหน่วยงาน หรือกลุ่มเปูาหมาย (2.2-1-3) 
จากการด าเนินการทั้งสามวิธี สามารถน ามาสรุปความต้องการเ บื้องต้น น ามาพิจารณาก าหนดทิศทาง และ

จัดท าแผนการฝึกอบรม พร้อมทั้งจัดหาวิทยากร และจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม 
นอกจากนี้ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ยังได้ด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างงานและพัฒนา

อาชีพ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริมการสร้างรายได้ และพัฒนาอาชีพให้ป ระชาชนหลากหลายอาชีพ อาทิ เกษตรกร 
แม่บ้าน ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้ว่างงาน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า เพื่อให้กลุ่ม
บุคคลเหล่านี้ได้มีอาชีพ มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้ด าเนินการตามเปูาห มาย 
คือ การผลิตวีดิทัศน์ทางการเกษตรและวิชาชีพ จ านวน 2 เรื่อง โดยได้ด าเนินการมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2554 - 2557 
โดยในปีงบประมาณ 2554 - 2555 ได้มีการส ารวจความต้องการการผลิตวีดิทัศน์จากกลุ่มเปูาหมาย เพื่อน ามาก าหนด
ทิศทางและก าหนดเรื่องที่จะผลิตในปีงบประมาณ 2556 โดยกลุ่มเปูาหมายต้องการให้ผลิตวีดิทัศน์เรื่อง การท าเกี๊ยวซ่า 
และการท าสลัด เป็นการถ่ายทอดความรู้ผ่านวีดิทัศน์และสามารถน าไปประกอบเป็นอาชีพได้ (2.2-1-4, 2.2-1-5) 

 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือ  

ภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม โดย ฝุายฝึกอบรมมีความร่วมมือด้านการจัดการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาทิ คณะเกษตร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะศึกษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขต ศรีราชา และสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  เป็น
ต้น ทั้งในด้านวิทยากรการฝึกอบรม  การจัดท าหลักสูตร  และการใช้สถานที่เพื่อการฝึกอบรม  (2.2-2-1) 

หน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือด้านวิทยากรการฝึกอบรม  ได้แก่ โรงเรียนการอาหารนานาชาติ  
สวนดุสิต  โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์  (2.2-2-2) 

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาดูงาน ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน )  การท่าเรือ
แหลมฉบัง  โรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา เป็นต้น  (2.2-2-3) 

ส่วนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างงานและพัฒนาอาชีพ โดยฝุายพัฒนาส่ือการส่งเสริมได้ด าเนินการ
ผลิตวีดิทัศน์ ชุด การท าน้ าสลัด และการท าเกี๊ยวซ่า เพื่อสนองความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย ได้แก่ โครงการพระ
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ดาบส กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้าน องค์การบริการส่วนต าบล กลุ่มชุมชนเกษตร โรงเรียน และจัดส่งวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่
ผ่านทางไปรษณีย์และเดินทางไปเก็บด้วยตนเอง จ านวน 300 ชุด เพื่อเผยแพร่ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้สร้างงาน สร้างอาชีพหลัก หรือเป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ชุมชน 
และหมู่บ้าน (2.2-2-4) 

 
3. มีการประเมินประโยชน์ หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม โดย ฝุายฝึกอบรมมีการประเมิน ประโยชน์ หรือผลกระทบการให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยเฉพาะการด าเนินงานโครงการตอบสนองความต้องการการพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชน  และ
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ดังนี้  

การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ส าหรับหัวหน้าส่วน หรือเทียบเท่า ประจ าปี
งบประมาณ 2557 ที่ด าเนินการให้แก่การประปานครหลวง  ฝุายพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง ได้มี
หนังสือที่ มท 5420-2-3.1/8402 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 รับรองว่า ได้น าผลการประเมินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าว ไปใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของการประปานครหลวง และพิจารณาปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้ก าหนด
ไว้ รวมทั้งได้น าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ ไปพัฒนาปรับปรุงวิธีกา รปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลด
ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานโครงการ  

โครงการประเมินผลการด าเนินงานของโครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ปีงบประมาณ พ .ศ. 
2556  ซึ่งด าเนินการให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรและ
เกษตรกรรมยั่งยืน ได้มีหนังสือที่ กษ 0207/453 ลงวันที่ 22 เมษายน 2557 รับรองว่า ได้น าผลการประเมินแจ้งแก่
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์และพิจารณาปฏิบัติตามแนวทาง และข้อเสนอแนะที่ให้ไว้  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2556 ได้จัดโครงการอบรม
วิชาชีพส าหรับบุคลากรทหาร หลักสูตรการเพาะเห็ด ให้แก่กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 ร.อ. มีผู้เข้ารับ
การอบรม 25 คน  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 ร.อ. มีหนังสือที่ กห 011421/0742 ลงวันที่ 30 เมษายน 
2557 รายงานว่า กองพลได้จัดท าโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตร และ
สร้างอาชีพเสริมให้แก่บุคลากร ได้น าความรู้ไปใช้ในการเพาะเห็ด และผลิตก้อนเชื้อเห็ดจ าหน่ายให้กับกอ งร้อยที่ 3 กอง
พันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 ร.อ. เป็นประจ า ก่อให้เกิดรายได้แก่หน่วยงานและครอบครัว เดือนละไม่ต่ ากว่า 
35,000 บาท ปรากฏในหลักฐานอางอิงตามตัวบงชี ้2.2-3-1 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2555 ได้จัดการฝึกอบร ม
หลักสูตร การผลิตเครื่องกรองน้ าเพื่อการบริโภค เมื่อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ .ศ. 2556 ให้แก่ประชาชนในชุมชน
เทศบาลต าบลปุาก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 61 คน ได้มีการติดตามผลการฝึกอบรม
ในประเด็นการยอมรับเทคโนโลยีการใช้เครื่องกรองน้ า ใน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 พบว่า เครื่องกรองน้ าที่ได้รับจาก
ฝึกอบรมสามารถน าไปใช้ส าหรับการอุปโภคบริโภคในครัวเรือนอย่างพอเพียง ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อน้ า
สะอาดเพื่อการบริโภคลดลงเฉลี่ย 81.62 บาท / เดือน การให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดจากการบริโภคน้ าที่ ไม่
สะอาด ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงการใช้เครื่องกรองน้ าที่สามารถผลิตเองได้ แต่ยังไม่มีการดูแลรักษาและท า
ความสะอาดเครื่องกรองน้ า และไม่สามารถซ่อมแซมกรณีที่เครื่องกรองน้ าช ารุด  (2.2-3-2)  

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2556 โดยฝุายพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริมได้มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับชมต่อวีดิทัศน์ ชุด การท าเกี๊ยวซ่าและการท าน้ าสลัด  โดยเรื่องการท า
เกี๊ยวซ่า มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.25 อยู่ในระดับ ดี และเรื่องการน้ าสลัด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 
4.18 อยู่ในระดับดี นอกจากนี้ ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า กลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่คาดหวังจะน าความรู้ไปใช้เพื่อบริโภคในครั้วเรือน ร้อยละ 75.24 รองลงมา คือเพิ่มพูนความรู้เพื่อ
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การประกอบอาชีพของตน ร้อยละ 44.66 และเพื่อน าไปถ่ายทอดให้ผู้ อื่นในชุมชน เช่น การฝึกอบรม ร้อยละ 19.42   
และสอบถามเกี่ยวกับความต้องการการผลิตสื่อเพื่อสร้างงานและพัฒนาอาชีพในครั้งต่อไป (2.2-3-3) 

 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยฝุายฝึกอบรมให้ความส าคัญ และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงหลักสูตร   ตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับผู้เข้ารับการอบรม  

โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ได้ก าหนดให้มีกลุ่มหลักสูตรเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานวิจัย  ฝุายฝึกอบรมได้เข้าสังเกตการณ์ในชั้นเรียน และสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมขณะด าเนินการ พบว่า 
หลักสูตร การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 2555  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความแตกต่างในพื้นฐานความรู้มาก ท าให้ชั้นเรี ยนล่าช้า ไม่สามารถด าเนินการไปตามก าหนดการ และผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความต้องการด้านวิชาการที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ต้องการความรู้สถิติพื้นฐาน จนถึงสถิติขั้นสูง จึงเกิด
ความเบื่อหน่ายในชั้นเรียน ในปีงบประมาณ 2556 จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ การใช้โป รแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สถิติ (1) การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สถิติ (2) และการวิเคราะห์และแปลผล
ข้อมูลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ จากผลการด าเนินการ พบว่า การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สถิติ (2) ไม่
สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากเนื้อหาหลั กสูตรมีความเฉพาะส าหรับการน าไปใช้ในการวิจัยช้ันสูง จึงมีผู้สมัครขอรับ
การฝึกอบรมน้อยมาก ในปีงบประมาณ 2557 จึงมีการปรับปรุงหลักสูตร เป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์สถิติ และ การแปลผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ปรากฏใน แผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจ าปีงบประมาณ 2555  2556 และ 2557  (2.2-4-1) 

การจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติการของพนักงาน สภาเกษตรแห่งชาติ เรื่อง 
การเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  ให้แก่ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จาก
เนื้อหาวิชาที่วิทยากรด าเนินการเรียนการสอนในรุ่นที่ 1 นั้น ส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้มีการเพิ่มเติม
เนื้อหาวิชาด้านระเบียบงานสารบรรณ การรับ ส่ง การจัดเก็บหนังสือราชการ การน าเสนอหนังสือ ฝุายฝึกอบรมจึงได้น า
ข้อเสนอมาพจิารณาปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาวิชา การเขียนหนังสือราชการ ส าหรับการฝึกอบรมในรุ่น ที่ 2 วันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ. 2557 ปรากฏเอกสารประกอบการฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะ การปฏิบัติการของพนักงาน สภาเกษตร
แห่งชาติ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ  (2.2-4-2) 

การจัดหลักสูตรการ ฝึกอบรมให้แก่การประปานครหลวง ซึ่งฝุายฝึกอบรมได้ด าเนินการมาตั้งแต่   ปี พ .ศ. 
2551 เป็นต้นมานั้น ในแต่ละปีมีการน าผลการประเมินการด าเนินกิจกรรมของหลักสูตร มาพิจารณาเพื่อก าหนดเนื้อหา
ของหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่ต้องการให้มีในหลักสูตร อาทิ กา รศึกษาดูงาน เป็นต้น 
ตลอดจนการตั้งกฎเกณฑ์ หรือระเบียบปฏิบัติ และการประเมินผลการฝึกอบรม โดยมีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างผู้
ประสานงานของฝุายฝึกอบรม และการประปานครหลวง ฝุายฝึกอบรมได้น าผลการประเมินหลักสูตรและความต้องการ
ของผู้รับบริการมาพัฒนาหลักสูตร การบริหารจั ดการกิจกรรมการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ (2.2-4-3, 2.2-4-4) 

 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2556 
โดยฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริมได้น าผลการปร ะเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะของผู้รับชมต่อวีดิทัศน์ ชุด ไอศกรีม 
และเปเปอร์มาเช่ (โครงการถ่ายทอดเทคโนลยีฯ ปีงบประมาณ 2555 ) มาปรับปรุงและพัฒนาการผลิตวีดิทัศน์ให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น ในประเด็นของการอธิบายเนื้อหาที่มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย การอธิบายรายละเอียดขอ งเนื้อหาที่มี
เหมาะสม ระยะเวลาในการน าเสนอมีความเหมาะสม ด้านคุณภาพของภาพและเสียง และการน าเสนอเนื้อเรื่องที่ตรง
กับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย ท าให้ในปีงบประมาณ 2556 กลุ่มเปูาหมายมีความพึงพอใจต่อวิดีทัศน์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้รับชมต่อวีดิทัศน์ เรื่องไอศกรีม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.04 อยู่ในระดับดี 
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และเรื่อง เปเปอร์มาเช่ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.72 อยู่ในระดับ ดี ซึ่งเมื่อน าผลการประเมินฯ ของ
ปีงบประมาณ 2555 กับ 2556 มาเปรียบเทียบพบว่า ในปีงบประมาณ 2556 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ฯ สูงขึ้นกว่า
ปีงบประมาณ 2555 ทั้งสองเรื่อง (2.2-4-5 , 2.2-4-6) 

 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ  และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน  
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม โดย ฝุายฝึกอบรมมีการน าความรู้ที่ได้จากให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอด

ความรู้สู่บุคลากรภายในหน่วยงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยคัดเลือกความรู้จากการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง 
ๆ อาทิ หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ ในหมวด “ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทาง
วิชาการ เผยแพร่บนเว็บไซด์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
(2.2-5-1) 

นอกจากนี้ ฝุายฝึกอบรมยังมีกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรในฝุาย โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ การสอนงาน การให้ค าปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีการสนทนาระหว่างเพื่อนร่วมงานใน
การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการ  

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2556 โดยฝุายพัฒนาส่ือการ
ส่งเสริมได้น าวีดิทัศน์ ชุด การท าเกี๊ยวซ่า และการท าน้ าสลัด ที่ได้มีการปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว ถ่ายทอดความรู้สู่
สาธารณชนในรูปแบบศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรและวิชาชีพ ผ่านสื่อวีดิทัศน์ ในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี 2557 ระหว่าง
วันที่ 22 - 30 มีนาคม 2557 (2.2-5-2 , 2.2-5-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-1 แบบประเมินผลการฝึกอบรม 
2.2-1-2 - ผลการส ารวจความต้องหลักสูตรการฝึกอบรมจากเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 - ผลการส ารวจความต้องการหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพจากแบบประเมินผลการฝึกอบรม  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.2-1-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรอบรมวิชาชีพ 
2.2-1-4 ประเมินผลส่ือวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
2.2-1-5 ประเมินผลส่ือวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
2.2-2-1 หนังสือขอความร่วมมือการจัดหลักสูตรการฝึกอบรม 
2.2-2-2 หนังสืออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร 
2.2-2-3 หนังสือขอความอนุเคราะห์การศึกษาดูงาน 
2.2-2-4 วีดิทัศน์เรื่องการท าเกี๊ยวซ่า และการท าน้ าสลัด 
2.2-3-1 หนังสือรับรองการน ารายงานผลการประเมินโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ 
2.2-3-2 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการใช้เครื่องกรองน้ าเพื่อบริโภคของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปุาก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
2.2-3-3 ประเมินผลส่ือวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประจ าปีงบประมาณ 2555  
2.2-4-1 แผ่นพับเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ประจ าปี 2555 

2556 และ 2557 
2.2-4-2 รายงานผลการด าเนินงานฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น ส าหรับหัวหน้าส่วนหรือ

เทียบเท่า ปีงบประมาณ 2556 
2.2-4-3 สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ จท.77/2556  งานจ้างที่ปรึกษาให้บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

ผู้บริหารของการประปา หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” ส าหรับหัวหน้าส่วนหรือ
เทียบเท่า ปีงบประมาณ 2556 ระหว่างการประปานครหลวง กับ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2.2-4-4 สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาเลขที่ จท.100/2557  งานจ้างที่ปรึกษาให้บริการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ผู้บริหารของการประปา หลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น” ส าหรับหัวหน้าส่วนหรือ
เทียบเท่า ปีงบประมาณ 2556 ระหว่างการประปานครหลวง กับ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2.2-4-5 ประเมินผลส่ือวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประจ าปีงบประมาณ 2555  
2.2-4-6 ประเมินผลส่ือวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
2.2-5-1 เว็บไซต ์www.eto.ku.ac.th หมวด “ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ”  
2.2-5-2 ภาพกิจกรรมงานเกษตรแฟร์ 2557 
2.2-5-3 รายชื่อวีดิทัศน์วิชาชีพของฝุายพัฒนาส่ือการส่งเสริมที่ฉายให้ผู้รับบริการชมในงานเกษตรแฟร์  

ประจ าปี 2557 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  (สมศ. 9) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 

เป้าหมาย  4 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  2.  บรรลุเปูาหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  3.  ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
  4.  ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือย่ังยืน 
  5.  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผลการด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 
1. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร   ในปีการศึกษา 

2556 ส านักส่งเสริมฯ ได้น าเอาวงจรคุณภาพ  (PDCA) มาใช้ด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ  
การสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 2556 ได้แก่โครงการการอบรมวิชาชีพการเพ าะเห็ด แก่กรมทหารราบ  
ที่ 11 รักษาพระองค์ ซึ่งการฝึกอบรมนี้เกิดจากความต้องการของกรมทหารราบที่ 11 จากนั้นส านักส่งเสริมฯ โดยฝุาย
ส่งเสริมและเผยแพร่ เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับกรมทหารราบที่ 11 (P) (2.3-1-1) ด าเนินการ
ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเปู าหมาย (D) (2.3-1-2)  ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม  (2.3-1-3) และ
หลังจากถ่ายทอดความรู้ฝุายได้มีการติดตามผลการฝึกอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ด 3 เดือน และ 6 เดือน (C) (2.3-1-4) 
เพื่อน าผลการติดตามไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  (A) โครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริม เพื่อเผยแพร่ให้
กลุ่มเปูาหมายต่างๆ ได้แก่ โครงการพระดาบส กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล 
กลุ่มชุมชนเกษตร โรงเรียน จ านวน 2 เรื่องพร้อมส าเนา จ านวน 300 ชุด  ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มีการวางแผน
ผลิต (P) (2.3-1-5) ผลิตสื่อวีดิทัศน์โดยได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนหลากหลายอาชีพ อาทิ เกษตรกร แม่บ้าน ประชาชนทั่วไป และถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อวีดิทัศน์ (D) ไปยัง
กลุ่มเปูาหมาย น าไปเผยแพร่แบบให้เปล่า โดยใช้ช่องทางการเผยแพร่ ได้แก่ การจัดส่งทางไปรษณีย์  และการอบรม
วิชาชีพโดยวิทยากร ควบคู่กับการรับชมสื่อวีดิทัศน์ (2.3-1-6) โดยมีการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับชมวีดิทัศน์ 
(C) (2.3-1-7) และน าข้อมูลจากการประเมินผลความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขสื่อวีดิทัศน์ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
(A) (2.3-1-8)  

 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนประจ าปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

2556 ของส านักส่งเสริมฯ กิจกรรมภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ปีงบประมาณ 
2556 มีผลการด าเนินงานตามแผนที่ได้ระบุไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 (2.3-2-1)  

 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  การให้บริการ

วิชาการของส านั กส่งเสริมฯ โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ด กรมทหารราบที่ 11 พบว่า ผู้น ากลุ่มของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีการน าความรู้เรื่องการเพาะเห็ดที่ได้รับ ไปปฏิบัติตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2555 –  ปัจจุบัน  (2.3-3-1) 
รวมทั้งได้ถ่ายทอดให้กับทหารเกณฑ์ที่เข้ามาประจ าการใหม่ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับ
สมาชิกในครอบครัวด้วย ส าหรับโครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริม ภายใต้โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้าง
งานและพัฒนาอาชีพ ได้ด าเนินโครงการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – ปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจาก



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556                                                                           46 
 

กลุ่มเปู าหมายในการตอบแบบสอบถาม และสามารถน าความรู้จากวีดิทัศน์ไปใช้ประโยชน์ และได้ส่งวีดิทัศน์ให้กับ
โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มแม่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบล และโรงเรียน 
อย่างต่อเนื่อง และโครงการลูกพระดาบสได้น าส่ือวิดิทัศน์ ชุด เห็ดเ พื่ออาชีพ 2 ไปถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม รับชมประกอบการฝึกอบรม หลักสูตร การเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ตั้งแต่ปี 2553 เป็นเวลาอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2557) (2.3-3-2) 

 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน   การบริการของส านักส่งเสริมฯ ได้สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและชุมชนที่รับ
บริการ เช่น  โครงการการฝึกอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ด กรมทหารราบที่ 11 ได้ร่วมกับกรมทหารราบที่ 11 สร้างกลไก
การพัฒนาการเพาะเห็ดเพื่อเป็นการลดรายจ่าย และสร้างรายได้ให้แก่ทหารที่เข้าร่วมโครงการ โดยยังคงอัตลักษณ์ของ
กรมทหารราบที่ 11 (2.3-4-1) กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 ร.อ. เป็นหน่วยงานดีเด่นของกองทัพบกที่มี
การบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเดิมมีฐ านการเรียนรู้เรื่อง การผลิตไบโอดีเซล การเลี้ยงหมูปุา- หมู
หลุม การเล้ียงไก่ไข การเล้ียงปลาในกระชัง และการผลิตถ่านชีวภาพ เป็นต้น กิจกรรมการเพาะเห็ด ที่เป็นผลจากการ
ด าเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพส าหรับบุคลากรทหาร  เป็นกิจกรรมใหม่ที่ถูกก าหนดให้เป็นฐานความรู้ของศูนย์ เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง มีคณะท างานที่เป็นบุคลากรของหน่วยทหารเป็นผู้รับผิดชอบ จึงสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง และย่ังยืน พร้อมเป็นแหล่งที่ถ่ายทอดความรู้สู้ประชาชนทั่วไปด้วย (2.3-4-2)  และโครงการลูกพระดาบส 
สมุทรปราการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตร และอื่นๆ โครงการลูกพระดาบสฯ ได้น าส่ือวีดิทัศน์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ชุด เห็ดเพื่อ
อาชีพ 2 ไปถ่ายทอดความรู้ โดยการเปิดสื่อวีดิทัศน์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รับชมประกอบการฝึกอบร ม หลักสูตร การ
เพาะเห็ดแบบครบวงจร  ตั้งแต่ปี 2553 เป็นเวลาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2557) ซึ่งในปี 2553-2554 เปิด
อบรมปีละ 1 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละ 40 คน และในปี 2555 เป็นต้นมาเปิดอบรมเดือนละ 2 รุ่น มีผู้ผ่านการ
อบรมประมาณ 3,000 คน  ส่วนวีดิทัศน์ ชุด การแปรรูปอาหารได้ประโยชน์  โครงการลูกพระดาบสฯ ได้น าไปถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียน และบุคลากรโดยการเปิดเสียงตามสายภายในส านักงาน (ที่มา: สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ คุณณัฐยา 
ลิ้มศุภเชาว์ เจ้าหน้าที่ธุรการ1 โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ วันที่ 5 มิถุนายน 2557) (2.3-4-3, 2.3-4-4) 

 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน /องค์กรมีความเข้มแข็ง  กรณีโครงการอบรม

วิชาชีพส าหรับบุคลากรทหาร  หลักสูตร การเพาะเห็ด บุคลากรของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 11 ร.อ. ได้
น าความรู้ไปใช้ในการเพาะเห็ด และผลิตก้อน เชื้อเห็ดจ าหน่าย มีรายได้เดือนละไม่ต่ ากว่า 35,000 บาท รายได้จากการ
ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว หน่วยงานจัดสรรเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน และแบ่ง
ผลประโยชน์ส่วนหนึ่งเป็นรายได้เสริมให้แก่บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่สร้างให้ชุมชน / องค์กรมี
ความเข้มแข็ง (2.3-5-1) โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ จ .สมุทรปราการ ได้น าวีดิทัศน์ ชุด เห็ดเพื่ออาชีพ 2 ไป
ใช้ประกอบการฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจประกอบอาชีพด้านการเกษตร และการแปรรูปผลิตผลการเกษตร
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  ซึ่งหลักสูตร การเพาะเห็ดเป็นหนึ่งในหลักสูตรที่ให้ความรู้ต่อชุมชน และประชาชนโดยรอบพื้นที่
(2.3-5-2) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 5 ข้อ 3 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5
คะแนน 

5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ 

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

2.3 5 ข้อ 2 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

2
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-1-1 บันทึกช่วยจ าการประชุมร่วม สฝ. - กรมทหารราบที่ 11 เรื่อง การวางแผนการฝึกอบรม 
2.3-1-2 บันทึกข้อความ ขออนุมัติด าเนินการจัดการฝึกอบรมการเพาะเห็ด กรมทหารราบที่ 11 
2.3-1-3 รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ การฝึกอบรมการเพาะเห็ด กรมทหารราบที่ 11 
2.3-1-4 รายงานการติดตามผล การฝึกอบรมการเพาะเห็ด กรมทหารราบที่ 11 
2.3-1-5 รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงาน/แผนงบประมาณ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2556 (1 ตุลาคม-30 กันยายน 2556) ชื่อโครงการ ผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อ 
การส่งเสริม (โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ ) 
 

2.3-1-6 หลักฐานการส่งวีดิทัศน์ไปยังกลุ่มเปูาหมาย (ฝุายพัฒนาส่ือการส่งเสริม) 
2.3-1-7 รายงานการประเมินผลส่ือวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ชุด น้ าสลัด และเกี๊ยวซ่า  ประจ าปี

งบประมาณ 2556 
2.3-1-8 วีดิทัศน์เพื่อการสร้างงานและอาชีพ ชุด น้ าสลัด และเกี๊ยวซ่า  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
2.3-2-1 - ผลการด าเนินงานตามเปูาหมายตามแผนงานประจ าปีโครงการการอบรมวิชาชีพการเพาะเห็ด 

แก่กรมทหารราบ ที่ 11  รักษาพระองค์  โครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริม 
- รายงานผล/เปูาหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 ฝุายพัฒนาส่ือการ
ส่งเสริม โครงการผลิตวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริม 
 

2.3-3-1 รูปภาพการด าเนินงานการเพาะเห็ดของ กรมทหารราบที่ 11 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.3-3-2 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างงานและพัฒนาอาชีพ  ประจ าปีงบประมาณ 2552-

2557 
2.3-4-1 รายงานการติดตามผล การฝึกอบรมการเพาะเห็ด กรมทหารราบที่ 11 
2.3-4-2 หนังสือ กห 011421/0742 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 (ฝุายฝึกอบรม) 
2.3-4-3 ภาพถ่ายกิจกรรมการฝึกอบรม โครงการลูกพระดาบส 
2.3-4-4 บันทึกข้อความ เรื่อง ผลการสัมภาษณ์เพ่ือติดตามผล โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริม 
2.3-5-1 หนังสือ กห 011421/0742 ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 
2.3-5-2 ตัวอย่างรายช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ผลผลิต 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
  2.  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

ความสุนทรีย ์
  3.  ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.  การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้ นิสิต และ/หรือบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.  ระดับความพึงพอใจของ นิสิต และ /หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  1. วันส่ง

ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  2. งานสืบสานประเพณีสงกรานต์  3. วันพัฒนาและปลูกต้นไม้  4. วันคล้ายวันสถาปนาส านัก
ส่งเสริม และฝึกอบรม  และสถานีวิทยุ ม .ก. 5. จัดซุ้มเทิดพระเกียรติ  6. งานแสดงมุทิตาจิต  และ 7. งานทอดกฐิน
พระราชทาน ม.ก.  มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  5 ข้อ  ดังนี้ 

 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี   ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีโครงการ

ส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม  ที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยให้บุคลากรในส านัก  มีส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการ ฯ คณะท างาน และมอบ หมายให้ส านักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุม  การ
ประสานงาน ด าเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริหารส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม  หรือคณะท างานต่าง ๆ (2.4-1-1) และมีการมอบหมายงาน เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในโครงการ  
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กิจกรรมนั้น ๆ เช่น การท าบุญตักบาตร วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ .ศ. 2557 การจัดพิธีสัมมาทิฐิผู้บริหารพบ
บุคลากร การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์  การจัดงานวันพัฒนาและปลูกต้นไม้  และการจัดงานวันสถาปนาส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นต้น (2.4-1-2)  และเชิญชวนให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการและกิจกรรม (2.4-1-3, 2.4-1-4)   
 

2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์   ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีหน่วยงานอาคารและสถานที่ และมี คณะท างานพัฒนาศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (KU.C) ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านอาคารและสถานที่  ความปลอดภัยของอาคาร
สถานที่ ให้สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งให้มีความสวยงาม  (2.4-2-1) โดยมีการรายงานผ ลการด าเนินงานในที่
ประชุมคณะท างานพัฒนาศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกเดือน เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน การจัด
ตกแต่ง การพัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อพร้อมใช้บริการส าหรับบุคลากรภายใน และภายนอก
หน่วยงาน ดังที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุ มฝุาย (2.4-2-2) และรายงานการประชุมคณะท างานพัฒนา
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.C) (2.4-2-3) และเพื่อใช้รองรับโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกร รม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของส านัก การจัดฝึกอบรม สัมมนา ให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกด้วย (2.4-2-4) 
 

3. ปรับแต่งแ ละรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   ส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ปรับปรุงและจัดตกแต่งสถานที่อย่างสม่ าเสมอให้สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  และ จากหลักฐานผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความสะอาดและสวยงาม ด้านสถานที่  ในแบบ
ประเมิน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556  ในประเด็น  
ความพึงพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปวัฒนธรรม พบว่า   
มีผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้วยคะแนน 3.71 คะแนน (2.4-3-1)  
 

4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง
สม่ าเสมอ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม จัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
เป็นประจ าทุกปี ทั้งการจัดซุ้มเทิ ดพระเกียรติฯ บริเวณชั้น 1 การจัดสถานที่เพื่อการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
โดยใช้พื้นที่ท าบุญตักบาตร บริเวณ ชั้น 1 และพิธีสัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากรที่ห้อง 904 ชั้น 9  การจัดงานสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ บริเวณลานต้นไทร  ชั้น 1 การจัดตกแต่งและท าความสะอาดบริเวณสถานที่ท างาน คือ อาคารวิทย -
บริการและอาคาร 1 ของบุคลากรส านักในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. เป็นต้น (2.4-4-1) 
 

5. ระดับความพึงพอใจของนิสิต และ /หรือบุคลากรที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 ผลด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการสอบถามร่วมใน แบบประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556 ซึ่งสามารถน าผลการประเมินมาอ้างอิง และ
สรุปเป็นประเด็น ที่  1-4  ได้ดังนี้  การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี มีระดับความพึง
พอใจ 3.94 คะแนน  สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ
สุนทรีย์ มีระดับความพึงพอใจ 3.78 คะแนน ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีระดับความพึงพอใจ 3.78 คะแนน  และการจัดให้มี พื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ
ส่งเสริมให้นิสิต และ/หรือบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ มีระดับความพึงพอใจ 3.76 คะแนน (2.4-5-1) 
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เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2553 2554 2556 

2.4 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5  
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2553 2554 2556 

2.4 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5  
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม หรือคณะท างานต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการจัดงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ครั้งที่ 6/2556, 7/2556, 9/2556, 1/2557 

2.4-1-2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และใบมอบหมายงาน เช่น  
งานสืบสานประเพณีสงกรานต์, งานวันพัฒนาปลูกต้นไม้, วันคล้ายวันสถาปนา ฯ 

2.4-1-3 บันทึกเชิญบุคลากรเข้าร่วมงาน เช่น งานสืบสานประเพณีสงกรานต์, งานวันพัฒนาปลูกต้นไม้, 
วันคล้ายวันสถาปนา ฯ 

2.4-1-4 รายชื่อบุคลากรที่เข้าร่วมงาน เช่น งานสืบสานประเพณีสงกรานต์, งานวันพัฒนาปลูกต้นไม้,  
วันคล้ายวันสถาปนา ฯ 

2.4-2-1 ภาพบรรยากาศของอาคาร สถานที่ 
2.4-2-2 รายงานการประชุมประจ าเดือนของส านักงานเลขานุการ   (ครั้งที่ 7/2556 วาระที่ 1.1, 4, ครั้ง

ที่ 9/2556 วาระที่ 1.1 และครั้งที่ 1/2557 วาระที ่1.1, 3.4) 
2.4-2-3 รายงานการประชุม KU.C (ครั้งที่ 7/2556 วาระที่ 1.2, 3.1-3.4, ครั้งที่ 8/2556 วาระที่ 4.1.3, 

4.1.5 และครั้งที่ 1/2557 วาระที่ 3) 
 

2.4-2-4 รายงานสรุปผลความพึงพอใจการให้บริการศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อที่ 1.1, 3.1, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.9 หน้า 6-10) 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
2.4-3-1 ผลประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  

ปีการศึกษา 2556 เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างาน และการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปวัฒนธรรม (หน้า 4-5) 

2.4-4-1 ภาพประกอบโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.4-5-1 ผลการประเมินการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2556  

จากการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
ปีการศึกษา 2556 (หน้า 4-5) 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นหน่วยงานท าหน้าที่เผยแพร่ความรู้สู่สังคมผ่านทางการบริการวิชาการใน
หลากหลายรูปแบบ ภายใต้เอกลักษณ์ของส านักที่ว่า “ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มุ่งถ่ายทอดความรู้สู่สังคม ด้วยการ
ฝึกอบรม ส่งเสริม และสื่อที่เหมาะสม”  สามารถด าเนินงานตามพันธกิจที่ก าหนดได้อย่างต่อเนื่องนั้น ส านักต้องมีระบบ
บริหารจัดการที่ดี ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการบริหารส านักที่มีคุณภาพ ที่มาจากหัวหน้าฝุายทุกฝุาย ท าให้
ไม่มีช่องว่างระหว่างส านักและฝุาย นอกจากนั้นส านักมีคณะกรรมการประจ าส านัก ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ
ในการด าเนินงานให้บรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ ส านักได้เปิดโอกาสในบุคลากรในส านักได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ผ่านการร่วมเป็นคณะกรรมการในการท างานกิจกรรมต่าง ๆ  

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการ จัดการ   
จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง  ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00 คะแนน  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก   
รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00   

3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน และ
ผู้บริหารทุกระดับของ
หน่วยงาน 
 

ข้อ  7 7  7 7 5.00 5.00   

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
เรียนรู้ 
 

ข้อ 5  5  5 5 5.00 5.00   

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 

ข้อ 6  6  6 6 5.00 5.00   

3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 

ข้อ  7 7  7 7 5.00 5.00   
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ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00   

3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ และทักษะ
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

ร้อยละ  80 80  73 83.91 73  83.91 5.00 5.00   

  87  87 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน (สกอ. 7.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วนและมี
การประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

  2.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุก
ระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน 

  3.  ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของหน่วยงาน ไปยังบุคลากรในหน่วยงาน 

  4.  ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อ านาจในการ
ตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

  5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน เต็มตามศักยภาพ 

  6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

  7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของ หน่วยงาน และผู้บริหารน าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตาม 
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 
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ผลการด าเนินงาน 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ /ข้อบังคับที่ก าหนดครบถ้วน และมีการ
ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า   ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ด าเนินการแจ้งหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยส่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2553 และประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง 
ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) ทางจดหมาย  
(3.1-1-1) พร้อมกันนั้นได้ก าหนดให้กรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ท าการประเมินตนเองตามข้อบังคับ  
ที่ก าหนด (3.1-1-2) และได้น าประวัติของคณะกรรมการประจ าส านักฯ ลงใน website (3.1-1-3) 
 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับมี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหน่วยงาน
ผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีการก าหนดวิสัยทัศน์ของหน่วยงานเพื่อเป็นทิศทางการด าเนิ นงาน  โดยก าหนด
วัตถุประสงค์และแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน (3.1-2-1) เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงานและการวางแผนพัฒนา
หน่วยงาน พร้อมน าเผยแพร่ให้บุคลากรของส านักผ่านเว็บไซต์ (3.1-2-2) และส านักมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 
10 ปี ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  ระยะ 10 ปี ของมหาวิทยาลัยฯ โดยน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (3.1-2-3) และส านักได้มีการถ่ายทอดการจัดท าแผนปฏิบัติงาน  ระยะ 
10 ปี ให้กับบุคลากรทุกฝุายโดยแจ้งผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่ งเสริมและฝึกอบรม  (3.1-2-4) ไปยัง
การประชุมฝุาย ซึ่งส านักน าผลการด าเนินงานของแต่ละฝุายมารายงานเป็นภาพรวมของส านัก รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน ต่อคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (3.1-2-5) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนา
หน่วยงาน 

 
3. ผู้บริหารมีการก ากับติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนินงานของหน่วยงานไปยังบุคลากรในหน่วยงาน  คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมฯ มีการติดตาม
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของส านักฯ โดยน ารายงานผลการด าเนินงานจากฝุายมารวบรวมเป็น
ของส านัก ก าหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณา เรื่องการประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (3.1-3-1)  
 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่
บุคลากร ตามความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากรทั้งหน่วยงานอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา  
ผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีนโยบายให้บุคลากรท างานเป็นทีม โดยการสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของส านักฯ  (3.1-4-1)  และมีการจัดประชุมสัมมนาประจ าปีของ
ส านักฯ (3.1-4-2) และจัดโครงการสัมมาทิฐ ิ(3.1-4-3) “ผู้บริหารพบบุคลากรเป็นประจ าทุกปี”  

 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของ

หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ  ผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาบุคลากร 
โดยจัดสัมมนาประจ าปี  (3.1-5-1) การจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน (3.1-5-2)  การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน   
(3.1-5-3), ข้อควรรู้ใน เว็บไซ ต์ส านักฯ (3.1-5-4) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ปฏิบัติงาน 
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6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการประเมินภาวะผู้น าและภารกิจของผู้บริหารส านักฯ ผลการ
ประเมินในระดับดี  มีค่าคะแนนเฉลี่ย  3.98 คะแนน (3.1-6-1) ประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  (3.1-6-2 ) และมีการเปิดเผยประวัติของคณะกรรมก ารบริหารส านักส่งเสริมฯ บนเว็บไซ ต์
ของส านัก  (3.1-6-3) รายงานผลการ ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผลฯ รอบปีที่ 2  เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส านัก  (3.1-6-4)  และมีการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในของส า นักส่งเสริมฯ (3.1-6-5) และรายงานผลการตรวจสอบภายใน ส านักส่งเสริ มและฝึกอบรม ประจ าปี
งบประมาณ 2556  (3.1-6-6) เสนอต่อคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง (3.1-6-7) เพื่อวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมในการบริหารจัดการ ความเสี่ยงของส านัก
ส่งเสริมฯ โดยรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  (3.1-6-8) ต่อคณะกรรมการบริหารส านัก
ส่งเสริมฯ คณะกรรมการประจ าส านัก และมหาวิทยาลัย  เป็นประจ าทุกปี  
 

7. คณะกรรมการประจ าหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของหน่วยงาน และผู้บริหารน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ประเมินผล
การด าเนินงานของส านักส่งเสริมฯ ในการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมฯ และให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานของส านักส่งเสริมฯ (3.1-7-1) โดยคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมฯ มีการจัดประชุมเพื่อน าข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และผลการด าเนินงาน (3.1-7-2) มาพิจารณาทบทวนการ
ปรับปรุงแผนการบริหารในปีต่อไป  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2553 2554 2556 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2553 2554 2556 

3.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.1-1-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริม พ .ศ. 

2541, พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2) 
3.1-1-2 รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าส านักฯ ประจ าปีการศึกษา 2556  
3.1-1-3 web site ประวัติคณะกรรมการประจ าส านักฯ 
3.1-2-1 แผนกลยุทธ์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (2551-2560) 
3.1-2-2 เว็บไซตส์ านักส่งเสริมฯ (www.eto.ku.ac.th) 
3.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ครั้งที่ 3/2556  

วาระที่ 4.10 
3.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ครั้งที่ 8/2556 วาระที่ 4.7 
3.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 

5/2556 วาระที่ 4.3 และ 12 เดือน ครั้งที่ 11/2556 วาระที่ 4.3.1 
3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 

5/2556 วาระที่ 4.3 และ 12 เดือน ครั้งที่ 11/2556 วาระที่ 4.3.1 
3.1-4-1 การแต่งตั้งคณะท างานโครงการต่างๆ ของส านักฯ 
3.1-4-2 โครงการสัมมนาประจ าปีของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
3.1-4-3 โครงการสัมมาทิฐิ ผู้บริหารพบบุคลากร 
3.1-5-1 โครงการสัมมนาประจ าปีของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
3.1-5-2 โครงการการจัดการความรู้ ภายในหน่วยงาน (KM) 
3.1-5-3 คู่มือการปฏิบัติงาน 
3.1-5-4 การเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซด์ส านักฯ 
3.1-6-1 รายงานการประเมินภาวะผู้น า และภารกิจของผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
3.1-6-2 รายงานประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
3.1-6-3 เว็บไซด์ส านักฯ ประวัติผู้บริหาร 
3.1-6-4 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เรื่อง รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ติดตามผลและประเมินผลฯ รอบปีที่ 2 วาระที่ 4.8  

3.1-6-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
3.1-6-6 รายงานผลการตรวจสอบภายในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2556 
3.1-6-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
3.1-6-8 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2556 
3.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 3/2556 วาระที่ 4.12 
3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ครั้งที่ 2/2557 วาระที่ 4.3 

 
 
 
 

http://www.eto.ku.ac.th/
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ (สกอ. 7.2) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปูาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของหน่วยงาน 

  2.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 

  3.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเปูาหมายที่ก าหนด 

  4.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งทีม่ีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

  5.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน
มาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการแต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ของส านัก เพื่อด าเนินการจัดการความรู้ของ
ส านักมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย การระบุความรู้  การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรของส านักได้พัฒนา เสริมสร้างความ รู้ และสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยในปีการศึกษา 2556 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการ
ด าเนินงาน 5 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ ก าหนดประเด็นความรู้ และเปูาหมายของการจัดการความรู้ผ่านการประชุม
คณะท างานจัดการความรู้ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ซึ่งมีผู้อ านวยการส านักฯ เป็นที่ปรึกษา รองผู้อ านวยการเป็น
ประธาน และหัวหน้าฝุายต่างๆ เป็นคณะท างาน ฯ ได้จัดประชุมเพื่อก าหนดประเด็นความรู้ และเปูาหม ายของการ
จัดการความรู้เป็นประจ าทุกปี  เพื่อ พัฒนาไปสู่การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
บุคลากรสามารถใช้ในการปฏิบัติงาน ได้ จากประเด็นเดิมที่ได้ก าหนดไว้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 (3.2-1-1) อีกทั้ง
คณะท างานจัดการความรู้ฯได้ร่วมพิจารณาแผนพัฒนาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ผ่านกระบวนการ KM  โดยแบ่งแยก
ออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้ 1.ประเด็นความรู้ที่บุคลากรพึงมี 2.กลุ่มเปูาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
3. การรวบรวมความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด 4. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะของผู้มีประ สบการณ์ตรง 
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(tacit knowledge) 5. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง และ 6. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ KPI (3.2-1-2) และก าหนดประเด็นเพิ่มเติมจากการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555  เพื่อท า
แผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2556  (3.2-1-3) และในปีการศึกษา 2556 (ปีงบประมาณ 2557) คณะท างาน
จัดการความรู้ ฯ ได้จัดการประชุม เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ .ศ. 2557 เพื่อจัดท าแนวทางการจัดการความรู้ แจ้งผลการ
ประเมินตามตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ในระบบประกันคุณภาพ และพิจารณาการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตาม
รายละเอียดใน สปค.01 (เรื่องจรรยาบรรณ) ผลการด าเนินงานจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แจ้งกระบวนการ
และขั้นตอนการจัดโครงการ ฯ  พร้อมเสนอให้แต่ละฝุายจัดท าโครงการจัดการความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
ฝุายตามภารกิจของฝุายด้วย (3.2-1-4,3.2-1-5) 
 นอกจากนี้ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะท างานต่าง ๆ  รวมทั้งการเชิญ
ประชุมเป็นครั้งคราว เพื่อปรึกษาหาแนวทางปฏิบัติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงาน ร่วมกัน 
เช่น การประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานจัดการประกันคุณภาพฯ /คณะอนุกรรมการประกันคุณ ภาพระดับฝุาย เพื่อ
ชี้แจงและให้ความรู้ในกระบวนการจัดท าประกันคุณภาพของส านักและของฝุาย  การประชุมพิจารณาจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ. 2558 ผ่านระบบ e-revenue (10 มีนาคม 2557)  การจัดประชุมเฉพาะเรื่องที่ส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรมได้รับมอบหมายงานจากมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมจัดเตรียมงานวันเกษตรแฟร์เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การท างานพร้อมแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากปีที่ผ่านมา  (21 มีนาคม 2557)  รวมถึงการประชุม
ประจ าเดือน ของคณะกรรมการบริหารส านักและ ของฝุาย เพื่อวางแผนและ แจ้งผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขให้คณะกรรมการฯ หรือบุคลากรในฝุายได้รับรู้ข้อมูลร่วมกัน เป็นต้น (3.2-1-6)  
 

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปรึกษาหารือ พิจารณาและหา
แนวทางปฏิบัติ ผ่านการประชุมของผู้บริหาร บุคลากรกลุ่มต่างๆ ทั้งการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม  และการประชุมในระดับฝุาย เดือนละ 1 ครั้ง การประชุม คณะกรรมการ และคณะท างานชุดต่างๆ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น คณะท างาน จัดการประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพระดับฝุาย คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ คณะกรรมการจัดท างบประมาณ คณะท างานจัดการความรู้ หรือ
การจัดประชุมเฉพาะเรื่องที่ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมได้รับมอบหมายงานจากมหาวิทยาลัย เช่น การประชุมโครงการ
บูรณาการท างานร่วมกันของ 2 วิทยาเขต การประชุมจัดเตรียมงานวันเกษตรแ ฟร์ เป็นต้น ซึ่งได้ก าหนดบุคลากร
เปูาหมายตามที่ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง (3.2-2-1, 3.2-2-2, 3.2-2-3) 

 
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  (tacit knowledge) 

เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ  1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้กับบุคลากรให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้จาก
การปฏิบัติงานจากผู้ มีประสบการณ์ตรงของหน่วยงานมาถ่ายทอดสู่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน   ผ่านการจัดโครงการประชุม
ต่างๆ การฝึกอบรม การสัมมนา และศึกษาดูงาน การสอนงานจากผู้มีประสบการณ์ในงานนั้นๆ โดยตรงอย่างสม่ าเสมอ 
(พี่สอนน้อง) (3.2-3-1)  
 นอกจากนี้ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมได้มีโครงการจัดการความรู้ต่างๆ ที่จัดขึ้นทั้ง ในระดับส านัก และระดับ
ฝุาย เพื่อให้บุคลากรของส านักได้รับความรู้ และมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เช่น โครงการที่ส านักงาน
เลขานุการร่วมกับฝุายพัฒนาส่ือการส่งเสริมและฝุายโรงพิมพ์ จัดโครงการจัดการความรู้ จากผู้เกษียณอายุราชการ  เรื่อง 
มองหน้าแลหลังเล่าสู่กันฟังชาวส่งเสริมฯ   ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ร่วมกับฝุายฝึกอบรม จัดเรื่อง การจัดรายการวิทยุ   
ฝุายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรมจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร การจัดสัมมาทิฐิผู้บริหารพบ
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บุคลากรเพื่อชี้แจง เรื่อง จรรยาบรรณ ระเบียบการจั ดซื้อจัดจ้าง และพรบ .มก.  (20 มกราคม 2557) การวิเคราะห์
อัตราก าลังและภาระงาน การชี้แจงการใช้โปรแกรม E_Office การออกเลขหนังสือส่ง  การประชุมโครงการบูรณาการ
ของ 2 วิทยาเขต และการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและกิจกรรมกลุ่มของทั้ง 4 กลุ่มงาน เป็นต้น  (3.2-3-1, 3.2-3-
2, 3.2-3-3, 3.2-3-4) 
 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ  ท่ี
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit 
knowledge) ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยคณะท างานจัดการความรู้ ได้ด าเนินการจัดโครงการให้ความรู้ ส่งเสริม
ให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บและเผยแพร่เป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น โครงการสัมมาทิฐิ ที่ให้ความรู้ด้าน จรรยาบร รณบุคลากร ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และพรบ .
มก. โครงการประชุมการบูรณาการของ 2 วิทยาเขต  โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้จากผู้
เกษียณอายุราชการ เรื่อง มองหน้าแลหลังเล่าสู่กันฟังชาวส่งเสริมฯ การทดลองจัดรายการวิทยุของนักวิชาการเกษตร
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 จนถึงเดือนกันยายน 2556 โครงการ Edutainment in Toilet (ET) และการประชุมของ
คณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ โดยหลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ได้มีการ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร  (explicit knowledge) ผ่านรายงาน บทสรุปการเรียน รู้ เอกสารประกอบการ
เรียนรู้ กิจกรรมที่น ามาปฏิบัติงานจริง และผ่านทางเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  (www.eto.ku.ac.th)  
(3.2-4-1, 3.2-4-2, 3.2-4-3, 3.2-4-4, 3.2-4-5, 3.2-4-6)  

 
5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการ ปฏิบัติงานจริง  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมได้จัดโครงการจัดการความรู้ การวิเคราะห์
ภาระงานและอัตราก าลังเพื่อน าความรู้มาปรับใช้ในการวิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังของหน่วยงาน การจัด
สัมมาทิฐิ เรื่อง จรรยาบรรณของบุคลากร และระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง และพรบ .มก. และผ่านโครงการการจัดการ
ความรู้ เช่น โครงการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ เรื่อง มองหน้าแลหลังเล่าสู่
กันฟังชาวส่งเสริมฯ การสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของกลุ่มประเทศอาเซียนและ
การบริหารและควบคุมภายใน เพื่อน าความรู้มาปรับใช้ใ นการท างาน การช้ีแจงการใช้โปรแกรม E_Office การขอเลข
หนังสือส่ง วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ .ศ. 2556 ณ ห้อง 605 ชั้น 6 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ เพื่อ
ทดลองใช้โปรแกรมระบบการออกเลขที่หนังสือส่งอัตโนมัติ และแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถน า ระบบไปใช้
งานได้  ฝุายวิเคราะห์โครงการฯ จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการเกษตร เพื่อน าความรู้มาใช้ในการจัดท าบทความ และ
วารสารด้านการเกษตร ส่วนฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ร่วมกับฝุายฝึกอบรม จัดเรื่อง การจัดรายการวิทยุของนักวิชาการ
เกษตร ซึ่งบุคลากรที่เป็นนักวิชาการเกษตรที่เข้ าร่วมต้องทดลองจัดรายการวิทยุจริง โดยเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 
ถึงเดือนกันยายน 2556 เป็นต้น (3.2-5-1, 3.2-5-2) 

เกณฑ์การประเมิน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

http://www.eto.ku.ac.th/
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ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.2 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน  

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-1-1 รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2553  วันที่ 27 ตุลาคม 2553 และ

ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 1 มีนาคม 2554 
3.2-1-2 แผนพัฒนาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ผ่านกระบวนการ KM 
3.2-1-3 รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 
3.2-1-4 รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 
3.2-1-5 แผน KM ปีงบประมาณ 2556-2558 
3.2-1-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท างานต่างๆ  
3.2-2-1 แผนพัฒนาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ผ่านกระบวนการ KM 
3.2-2-2 โครงการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
3.2-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท างานต่าง ๆ 
3.2-3-1 โครงการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
3.2-3-2 โครงการ Edutainment in Toilet (ET) 
3.2-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท างานต่าง ๆ 
3.2-3-4 แบบเก็บข้อมูลดิบแบบเก็บการบริหารจัดการ 1  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ตัวบ่งชี้ที่ 

3.2   
3.2-4-1 รายงานการประชุมคณะท างานจัดการความรู้ฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 30 มกราคม 2557 
3.2-4-2 โครงการจัดการความรู้  ประจ าปีงบประมาณ 2556 
3.2-4-3 เอกสารและหลักฐานประกอบการจัดโครงการจัดการความรู้ 
3.2-4-4 บทความการจัดการความรู้  และระเบียบต่าง ๆ ที่ควรรู้  ในเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมและ

ฝึกอบรม (http://www.eto.ku.ac.th/) 
3.2-4-5 โครงการ Edutainment in Toilet (ET) 
3.2-4-6 แฟูมโครงการจัดการความรู้ ที่ ส านักงานเลขานุการ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.2-5-1 หลักฐานและผลการติดตามโครงการจัดการความรู้ เกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
3.2-5-2 เว็บไซต์ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม/การจัดการความรู้ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ. 7.4) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  6 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 

กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

  2.  มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น 
-   ความเสี่ยงด้านทรัพยากร  (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร

สถานที่) 
-   ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
-   ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
-   ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การให้บริการ 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-   ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

บุคลากร 
-   ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
-  อ่ืน ๆ ตามบริบทของหน่วยงาน 

  3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 2 

  4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน 
  5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ไปใช้ในการ

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
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ผลการด าเนินงาน 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของส านัก ซึ่งได้ร่วมด าเนินการ
บริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประจ าทุกปี  โดยมีผลการด าเนินครบตามเกณฑ์การประเมินของระบบประกันคุณภาพ 
จ านวน 6 ข้อ ดังนี้ 

1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริห ารความเสี่ยง  โดยมีผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน   ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยมีผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นประธาน รองผู้อ านวยการเป็น
รองประธาน และผู้ช่วยผู้อ านวยการและหัวหน้าฝุายทุกฝุาย รวมถึงมีบุคลากรของส านักงานเลขานุการ ร่วมเป็น
คณะกรรมการเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ท าหน้าที่ในการน านโยบายการบริหารความเสี่ยงจากมหาวิทยาลัยมา
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงภายในส านัก และจัดท ารายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนดส่งม หาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 
(3.3-1-1) 

 
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของ

หน่วยงาน  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ส านัก
ส่งเสริมละฝึกอบรม (3.3-2-1)  และได้มีการด าเนินการประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ตาม
แนวทางและนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านนโยบาย/กลยุทธ์/แผน   ด้านการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ  ด้าน
การเงินและบัญชี  ด้านระบบสารสนเทศ  ด้านการบริการวิชาการ ด้านพัสดุ ด้านศิลป วัฒนธรรม ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ตามแบบฟอร์ม SHOPPING RISK ของมหาวิทยาลัย (KU-REM-6) และรายงานตามเอกสารสรุปแบบฟอร์ม
และรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่หน่วยงานต้องจัดท า (R-ERM.F1 , R-ERM.F2) และรายงาน
ผลการควบคุมภายใน (ปย.1)  พร้อมจัดส่งรายงานตามก าหนดของมหาวิทยาลัย (3.3-2-2)  ซึ่งแผนบริหารความเสี่ยงใน
ปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการฯ ได้ร่วม ประชุมในวันที่ 26 กันยายน 2555 เพื่อจัดท าข้อมู ลและวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของส านัก และได้มอบหมายให้ทุกฝุาย ท าการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทั้งระดับฝุาย  และส านัก และน ามา
จัดล าดับความส าคัญเพื่อจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 3 อันดับแรก และจัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม (R-
ERM.F1, R-ERM.F2) และรายงานผลการควบคุมภายใน (ปย.1) ของส านักฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ส่วนใน
ปีงบประมาณ 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการประชุมและด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้งใน
ระดับฝุายและระดับส านักเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556 และรายงานผลการวิเคราะห์ตามแบบฟอร์มส่งมหาวิทยาลัย
แล้ว อีกทั้งได้จัดประชุมเพิ่มเติมเพื่อวางแผนการด าเนินงานการจัดท าความเสี่ยงในวันที่ 30 มกราคม  2557 

 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน  

ข้อ 2  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง จากการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 โดยมอบหมายให้ฝุายต่าง  ๆ ด าเนินการวิเคราะห์ตามแนวทางของ
มหาวิทยาลัยและตามแบบฟอร์ม (KU-REM-6) จ านวน 7 ด้าน คือ การบริหาร การบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและ
บัญชี  ด้านระบบสารสนเทศ  ด้านการบริการวิชาการ ด้านพัสดุ ด้านศิลปวัฒนธรรม (3.3-3-1) ส าหรับการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ จัดล าดับความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2556 ได้จัดประชุม และให้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมประเมินประเด็นต่าง  ๆ ตามนโยบายและแนวทางของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ ที่
เป็นปัญหาความเสี่ยงของส านัก และให้ค่าโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงนั้น ๆ แล้วน ามาวิเคราะห์ จัด
เรียงล าดับ ความเสี่ยงสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านนโยบายของรัฐบาล คือ การปรับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวัน 
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และการปรับเลื่อนเงินเดือนของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านประชาคมอาเซียน ด้านการบริหารจัดการและการ
บริการวิชาการ เพื่อเป็นภาพรวมของส านัก แล้วจัดท าลงในแบบฟอร์มการรายงานจัดส่ง มหาวิทยาลัย (3.3-3-2) 

ส่วนในปีงบประมาณ 2557 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเ สี่ยงเมื่วันที่ 21 ตุลาคม 2556 แล้ว 
พบว่าส านักมีความเสี่ยงสูงสุดอยู่ในระดับปานกลาง จึงไม่มีความเสี่ยงที่ต้องจัดท าแผนเสนอมหาวิทยาลัย  
 

4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม  น าผลการวิเคราะห์และจัดล าดับความ ส าคัญเพื่อน าความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงมาก มาจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง 3 อันดับแรกที่มีผลกระทบรุนแรง (3.3-4-1) พร้อมทั้งแจ้งผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการตามแผน พร้อม
ทั้งจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอร์ม (R-ERM.F1, R-ERM.F2) และรายงานผลการควบคุมภายใน (ปย.1) 
น าส่งมหาวิทยาลัยฯ (3.3-4-2) 

 
5. มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน เพื่อพิ จารณาในการประชุม คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม  (3.3-5-1) และน าส่งรายงานผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของส านักแก่มหาวิทยาลัย  (R-ERM.F3) 
(3.3-5-2) 

 
6. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริห ารความ
เสี่ยงในรอบปีงบประมาณ 255 6 และ จัดท าแผน การบริหารความเสี่ ยง ปีงบประมาณ 255 7 เสนอที่ ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ครั้งที่  1/2556 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อพิจารณา  
โดยคณะกรรมการประจ าส านัก ส่งเสริมและฝึกอบรม รับรองผลการประเมินความเสี่ยงของส านัก และไม่มีข้อเสนอ
เพิ่มเติม (3.3-6-1) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5  
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรลุ 6 ข้อ 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.3 6 ข้อ 6 ข้อ   6 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

6 ข้อ บรรล ุ 6 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.3-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
3.3-2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
3.3-2-2 ผลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง/แบบฟอร์ม (R-ERM.F1, R-ERM.F2) และ ปย.1 
3.3-3-1 เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้ 

จากการวิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2556 
3.3-3-2 เอกสารการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ ปีงบประมาณ 2557 
3.3-3-3 แบบเก็บข้อมูลดิบ ที่ 3.3 
3.3-4-1 หลักฐานตามเกณฑ์ ข้อ 3 
3.3-4-2 แผนบริหารความเสี่ยงของส านักฯ ปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557  

ตามแบบฟอร์ม (R-ERM.F1, R-ERM.F2) 
3.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 

10 มกราคม 2556 วาระที่ 4.6  และ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 วาระที่ 4.6 
3.3-5-2 แบบฟอร์ม (R-ERM.F3) ที่จัดส่งผลการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556 เมื่อ 26 

กันยายน 2556 
3.3-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 

10 มกราคม 2556 วาระที่ 4.6  และ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 27 ธันวาคม 2556 วาระที่ 3.6 
  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ. 2.4) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.  มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  3.  มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.  มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

  5.  มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ 
  6.  มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
  7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2556 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผลการด าเนินงาน 7 ข้อ ดังนี ้

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรมมีนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม  ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์   โดยมี
แผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลัง  (3.4-1-1) มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2558) (3.4-1-2)   
แผนเกษียณอายุราชการ พนักงานและลูกจ้าง  (3.4-1-3)  โครงการพัฒนาบุคลากร (3.4-1-4) รวมทั้งมีการจัดท า สรุป
งบประมาณ แผ่นดินที่ได้รับจัดสรร /เงินเดือน  (3.4-1-5) ค าขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้ /ประมาณการค่าใช้จ่าย  
งบบุคลากร (3.4-1.6) และมีการส ารวจความต้องการ พัฒนาของบุคลากร (3.4-1-7) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  
(3.4-1-8) 
 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีการ
บริหารและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีกระบวนการสรรหาบุคลากรอย่างเป็นระบบ ตามประกาศ  
หลักเกณฑ์  ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล / หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก (3.4-2-1) มีการวิเคราะห์งานโดย
ค าอธิบายใบบอกลักษณะงาน  (Job Description) (3.4-2-2)  จัดท าใบมอบหมายงาน   (Job Assignment) (3.4-2-3) 
ของบุคลากรทุกคน และมีการทบทวนความเหมาะสมก่อนมอบใบมอบหมายงาน  โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
สอดคล้องกับต าแหน่งงานและความสามารถของแต่ละบุคคล   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบ  (3.4-2.4)  เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ าปี  การเล่ือนระดับ การปรับเปลี่ยนต าแหน่ง  ปรับเปลี่ยน
การจ้าง  (3.4-2-5)  และสนับสนุนให้บุคลากรได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อน ามาใช้ในการปฏิบัติงานด้วยการอนุมัติให้บุคลากร
ลาศึกษาต่อ (3.4-2-6)  บุคลากรไปศึกษาดูงาน  สัมมนา  ฝึกอบรม  (3.4-2-7) เพื่อได้น าความรู้มาพัฒนางานของตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร  โดยการจัดสวัสดิ การและเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีให้กับบุคลกรของส านักฯ  จัดให้มีโครงการต่าง ๆ  ได้แก่ โครงการสวัสดิการของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพด้วยเครื่องออกก าลังกาย  (ETO FITNESS CENTER) และโครงการ ETO Bicycle 
Club  (3.4-3-1 )  และจัดท าสวัสดิการป ระกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้   (3.4-3-2)  
นอกจากนี้ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท างานเพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการ
ท างานให้กับบุคลากร (3.4-3-3) 
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ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน เช่น จัดโครงการสัมมนาส านักฯ ประจ าปี 2556 (3.4-3-4)  โครงการ
สัมมาทิฐิ (3.4-3-5) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ  (3.4-3-6)  โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี (3.4-3-7)        

                        
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง   

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีระบบการติดตา มและประเมินผล เกี่ยวกับการน าความรู้ และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน  โดยมีการท าเป็นรายงานผลการอบรม (3.4-4-1)  และมีการติดตามประเมินผลภายหลังจากการ
อบรบโดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ก ากับดูแล (3.4-4-2)   และมีรายงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการ
และพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. 2556 (3.4-4-3) เสนอต่อผู้บริหารส านักส่งเสริมฯ  
 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมให้บุคลากรถือปฏิบัติ  ส านักส่งเสริมฯ  จัดให้
มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้กับบุคลากรทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยมีการแจ้งหนังสือเวียน (3.4-5-1) และลง 
Website  ของส านักฯ (3.4-5-2)  และโครงการสัมมาทิฐิ ผู้บริหารพบบุคลากร  (3.4-5-3) ให้บุคลากรทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติ 

 
6. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มี

การประเมินผลส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร มีการประเมินผลความส าเร็จของการปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน 
(KPI) โดยการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินผล /เปูาหมาย ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2556, 2557 (3.4-6-1) 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักเพื่อพิจารณา (3.4-6-2) 

 
7.  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  ส านักส่งเสริม

และฝึกอบรม มีการส ารวจความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากร ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาบุคลากร (3.4-7-1) และประเมินความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพ  
ในองค์กร ด้านการได้รับการพัฒนาทักษะและความสามารถ ในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ การได้รับการสนับ สนุนและ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม /อมรม/สัมมนา และศึกษาดูงาน (3.4-7-2) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการท าแผนการพัฒนา
บุคลากร (3.4-7-3)  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

3.4 6 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-1-1 แผนภูมิโครงสร้างอัตราก าลังของส านัก/จ าแนกตามฝุาย 
3.4-1-2 แผนอัตราก าลัง 4 ปี ของส านักฯ (2555-2558) 
3.4-1-3 แผนเกษียณอายุราชการ พนักงานและลูกจ้าง   
3.4-1-4 โครงการพัฒนาบุคลากร 
3.4-1-5 สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร/เงินเดือน 
3.4-1-6 ค าขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้/ประมาณการค่าใช้จ่ายงบบุคลากร 
3.4-1-7 การส ารวจความต้องการพัฒนาของบุคลากร  
3.4-1-8 แผนพัฒนาบุคลากรส านักส่งเสริม ฯ ระยะ 5 ปี (2555-2559) 
3.4-2-1 ประกาศ  หลักเกณฑ์  ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล/ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
3.4-2-2 ใบบอกลักษณะงาน (ก.พ.อ.) 
3.4-2-3 ใบมอบหมายงาน  (Job Assignment) 
3.4-2.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
3.4-2-5 การเลื่อนระดับ/ เปลี่ยนต าแหน่ง / ปรับเปลี่ยนการจ้าง   
3.4-2-6 การอนุมัติให้บุคลากรลาศึกษาต่อ 
3.4-2-7 การพัฒนาบุคลากร (สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน) ประจ าปีการศึกษา 2556 
3.4-3-1 โครงการสวัสดิการของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
3.4-3-2 สวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้    
3.4-3-3 ห้องปฏิบัติงาน/บรรยากาศการท างาน/ภาพถ่าย 
3.4-3-4 โครงการสัมมนาส านักฯ ประจ าปี 2556 
3.4-3-5 โครงการสัมมาทิฐิ “ผูบ้ริหารพบบุคลากร” วันที่ 20 มกราคม 2557 
3.4-3-5 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมฯ 
3.4-3-6        โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 
3.4-4-1 รายงานผลการฝึกอบรม/สัมมนา/ดูงาน 
3.4-4-2 แบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
3.4-4-3 รายงานตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยไป

ศึกษา ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน พ.ศ. 2556 
3.4-5-1 หนังสือเวียนจรรยาบรรณบุคลากร 
3.4-5-2 ระเบียบต่างๆ ที่ควรรู้ /Website ของส านัก 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.4-5-3 โครงการสัมมาทิฐิ “ผูบ้ริหารพบบุคลากร” วันที่ 20 มกราคม 2557 
3.4-6-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปี 2556, 2557 
3.4-6-2 รายงานการประชุมผู้บริหารส านัก 
3.4-7-1 แบบติดตามประเมินผลหลังการฝึกอบรม 
3.4-7-2 รายงานการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ปีการศึกษา 2556 (หน้า 7) 
3.4-7-3 แผนพัฒนาบุคลากรส านักส่งเสริมฯ ระยะ 5 ป ี(ปีงบประมาณ 2556-2560) 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ  (มก.) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  ปัจจัยน าเข้า 

เป้าหมาย  ร้อยละ  80.00 

รอบระยะเวลา  ปกีารศึกษา 2556 

ผลการด าเนินงาน 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีบุคลากรประจ าทีได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพในประเทศ 
จ านวน 73 คน รวมทั้งหมดที่ได้รับการพัฒนาฯ จ านวน 73 คน และมีบุคลากรประจ าทั้งหมด จ านวน 87 คน  

  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ คิดเป็นร้อย
ละ 88.5 
 

       = 73 x 100 = 83.90 
 87  
  
  คะแนนที่ได้    = 83.91 x 5 = 5 คะแนน 
 80  
 
เกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 76 ร้อยละ  
84.44 

76 ร้อยละ 
86.52 

73 ร้อยละ 
83.91 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ 
80 

บรรล ุ ร้อยละ 
80 90 89 87 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัว
บ่งชี้ที่ 

ผลการด าเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑ์ เป้าหมาย การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2554 2555 2556 2554 2555 2556 2556 2557 

3.5 76 ร้อยละ  
84.44 

76 ร้อยละ 
86.52 

73 ร้อยละ 
83.91 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ 
80 

บรรล ุ ร้อยละ 
80 90 89 87 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
3.5-1 การพัฒนาบุคลากร (สัมมนา/ ฝึกอบรม/ ดูงาน) ประจ าปีการศึกษา 2556 
3.5-2 รายงานสรุปจ านวนบุคลากรส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจ าปีการศึกษา 2556 
3.5-3 ตารางกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common data Set) ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มรีะบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงิน เป็นแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งรายได้ และค่าใช้จ่ายที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของส านักให้สามารถ
ด าเนินการได้ โดยมีการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่น 
ๆ จากผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมามีการจัดสรรงบประมาณและการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ
ครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  มีกระบวนการทางการเงินตามระเบียบและแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยทั้งหมดเป็นประจ าทุกเดือน ในทุกภารกิจโครงการ /กิจกรรม เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานะ
ทางการเงินและความมั่นคงของส านักได้  

ผลการประเมินในภาพรวม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการ
ประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00  ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 

ตารางที่ 2.5 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
      ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)      ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00   
4.1 ระบบและกลไก

การเงินและ
งบประมาณ 

ข้อ  7 7  7  7  5.00 5.00   
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  7 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน 
  2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจและการพัฒนาหน่วยงาน 

และบุคลากร 
  4. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
  5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
  6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปูาหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

ผลการด าเนินงาน 
 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผลการด าเนินงาน ครบ 7 ข้อ ดังนี ้

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมมีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม พ.ศ. 2551-2560 (4.1-1-1) และมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็น
แผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผน   กลยุทธ์ (4.1-1-2) โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท างบประมาณและติดตามประเมินผล (4.1-1-3) เพื่อพิจารณาก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
ด้านการเงินและงบประมาณ (4.1-1-4) ที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงตามนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท า
งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัย จ าแนกตามผลผลิต ประเภทรายได้- ค่าใช้จ่าย เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยมีการส ารวจความต้องการงบประมาณจากฝุายต่าง ๆ ในการจัดท างบประมาณประจ าปี (4.1-1-5) 
 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มี ภารกิจหลักคือการบริการวิชาการ มีแหล่งรายได้
จากการให้บริการวิชาการ ในการจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  การผลิตและบริการสื่อและสิ่งพิมพ์  รายได้จากการ
บริหารงาน ในการให้บริการศูนย์ประชุม มก . (KU.C)  และรายได้อื่น ๆ โดยคณะกรรมการจัดท างบประมาณและ
ติดตามประเมินผล มีการส ารวจความต้องการงบประมาณจากฝุายต่าง ๆ ทั้งในส่วนงบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณเงินรายได้ เพื่อวิเคราะห์ ประมวลสรุป ในการจัดท าแผนค าของบประมาณประจ าปี โดยให้ฝุายต่าง ๆ จัดท า
ค าของบประมาณแผ่นดิน (4.1-2-1) และการประมาณการรายได้-ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการจัดท างบประมาณเงิน -
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รายได้ (4.1-2-2) ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวทางการจัดท างบประมาณประจ าปี ของมหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการจัดงบประมาณและติดตามประเมินผล เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่ฝุายต่าง ๆ และ ประมวล
สรุปเป็นค าของบประมาณแผ่นดิน (4.1-2-3) และงบประมาณเงินรายได้ (4.1-2-4) ประจ าปีของส านัก เพื่อเสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา  
 

3. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละภารกิจ และการพัฒนาหน่วยงาน และ
บุคลากร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย/งบประมาณแผ่นดิน จากมหาวิทยาลัย (4.1-3-1) 
และได้รับอนุมัติกรอบประมาณการรายได้- ประมาณการค่าใช้จ่าย งบประม าณเงินรายได้ จากสภา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(4.1-3-2) เป็นรายได้จากการให้บริการวิชาการ รายได้จากการบริหารงาน รายได้จากการรับ
บริจาค และรายได้อื่น ๆ โดยคณะกรรมการจัดท างบประมาณและติดตามประเมินผล มีการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบด าเนินการ /ค่าตอบแทน- ค่าใช้สอย- ค่าวัสดุ ให้แก่หน่วยงานย่อย รวม 6 ฝุาย  
(4.1-3-3) จ าแนกตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ฝุายต่าง ๆ จัดท ารายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติงาน แล ะ
ก าหนดเปูาหมายภายใต้กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (4.1-3-4) จ าแนกตามกลยุทธ์ โครงการ /กิจกรรม แหล่ง
งบประมาณ ประเภทรายได้- ค่าใช้จ่าย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดท างบประมาณและติดตามผล  
มีงานคลังและพัสดุ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าทะเบียนควบคุม ดูแล ตรวจสอบก ารบริหารการเงินและงบประมาณ  
ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ แนวทางการ บริหารเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด และมีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ทั้งเงินงบประมาณและเงินรายได้ให้ทันภายในปีงบประมาณ ให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

 
4.  มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  อย่าง

น้อยปีละ 2 ครั้ง  หน่วยการเงินและบัญชี มีการจัดท ารายงานทางการเงิน อย่างเป็นระบบตามที่กองคลังก าหนดให้ส่ง 
และรายงานผลการด าเนินงานงบประมาณเงินรายได้ต่อคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  โดยรายงาน
สรุปประเมินผลการด าเนินงานรายได้- ค่าใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ รอบ 6 เดือน   
12 เดือน (4.1-4-1) 

 
5. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความ

มั่นคงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่าย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณประจ าปี ให้สอดคล้องกับภารกิจและแนวทางการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล (4.1-5-1) รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนการใช้จ่ายประจ าปี (4.1-5-2) โดยอยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เพื่อจัดสรรเงินรายได้จากส่วนกลางสนับสนุนหน่วยงานภายในให้สามารถใช้
จ่ายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
6. มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit committee) ภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้

เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ
ภายในประจ าหน่วยงานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรมตามนโยบายการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย (4.1-6-1)  
ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบกา รใช้เงินทดรองราชการ ความครบถ้วนถูกต้องของเงินรายได้และการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ
ครุภัณฑ์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมเพื่อพิจารณา (4.1-6-2) และรายงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านส านั กงานตรวจสอบ
ภายใน มก. (4.1-6-3) 
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7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน าข้อมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ก าหนดให้มีการ
รายงานผลการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เดือนละ 1 ครั้ง (4.1-7-1) มีการ
รายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเสนอกรม บัญชีกลางผ่านระบบ EGP (4.1-7-2) มีการรายงานเงินคงเหลือ
ประจ าวัน (4.1-7-3) และรายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน (4.1-7-4) และมีการก าหนดระยะเวลาการจัดส่งรายงาน
ข้อมูลทางการเงิน พร้อมสรุปวิเคราะห์และน ารายงานผลจากข้อมูลทางการเงินแจ้งเวียนหน่วยงานย่อย เพื่อเร่งรัด
ติดตามการใช้เงินของส านักให้เป็นไปตามเปูาหมาย  

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5
คะแนน 

5 
คะแนน 

5  
คะแนน 

7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

4.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

7 ข้อ บรรล ุ 7 ข้อ 

หมายเหตุ :   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-1-1 แผนกลยุทธ์การพัฒนาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (2551-2560) 
4.1-1-2 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
4.1-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท างบประมาณและติดตามประเมินผล 
4.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท างบประมาณและติดตามประเมินผล 
4.1-1-5 หนังสือแจ้งการจัดท างบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2556 
4.1-2-1 แบบส ารวจค าของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 รวม 6 ฝุาย 
4.1-2-2 แบบส ารวจการจัดท างบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556 รวม 6 ฝุาย 
4.1-2-3 ค าของบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
4.1-2-4 การจัดท างบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556 ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
4.1-3-1 เอกสารการได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 จากมหาวิทยาลัย 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 ข้อ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
4.1-3-2 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556 ที่สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติกรอบ

ประมาณการรายได้-ประมาณการรายจ่าย 
4.1-3-3 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556 ของส านัก งบด าเนินงาน 6 ฝุาย 
4.1-3-4 แผนปฏิบัติงาน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2556 (ใช้หลักฐานองค์ 1 หมายเลข

เอกสาร 1.1-4-2) 
4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม รอบ 6 เดือน (วาระที่ 4.3 

ครั้งที่ 5/2556), รอบ 12 เดือน (วาระที ่4.3.2 ครั้งที่ 11/2556) 
4.1-5-1 รายงานผลการวิเคราะห์ด้านการเงิน ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2556 
4.1-5-2 บันทึกปรับแผนงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556 
4.1-6-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจ าหน่วยงาน ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ปีงบประมาณ 2556 
4.1-6-2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 เสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมฯ 
4.1-6-3 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ 2556 เสนอส านักงานตรวจสอบภายใน มก. 
4.1-7-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม วาระเพื่อพิจารณา เรื่อง

รายงานสถานะการเงิน ปีงบประมาณ 2556 ประจ าเดือน ครั้งที่ 1-12/2556 
4.1-7-2 รายงานการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเสนอกรมบัญชีกลางผ่านกองคลังงวดรายไตรมาส 
4.1-7-3 แบบ/รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน ปีงบประมาณ 2556 
4.1-7-4 แบบ/รายงานเงินคงเหลือประจ าเดือน ปีงบประมาณ 2556 

 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารจัดการ
การบริการวิชาการแก่สังคม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พัฒนาระบบ และถ่ายทอดสู่ส านัก เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานของส านัก ส านักให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพภายในโดยมี
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมเป็นประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพส านัก มีตัวแทนจากทุกฝุายเข้าร่ วมเ ป็น
คณะท างานจัดท าประกันคุณภาพ และมีคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ ระดับฝุาย 6 ฝุาย โดยส านักได้ ก าหนดการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า มีผลการประเมินตนเอง ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ
ดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ ฯ ได้คะแนนเฉลี่ย  4.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีรายละเอียด
ดังตารางที่ 2.6 
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ตารางที่ 2.6 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ี หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 
    ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 

หรือสัดส่วน)  
  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00   

5.1 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8  8  7 4.00 4.00 ไม่ผ่านข้อที่ 5 
และข้อ 9  

5.2 ร้อยละของงานบริการวิชาการต่อ
จ านวนบุคลากร 

ร้อย
ละ 

50 
ขึ้นไป 

50  
ขึ้นไป 

ร้อยละ 423.40 ร้อยละ 423.40 5.00 5.00  

หมายเหตุ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ไม่น าคะแนนผลการประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ. 9.1) 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  8 ข้อ 

รอบระยะเวลา  ปีการศึกษา 2556 

เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและ
พัฒนาการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

  2.  มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการ -
ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

  3.  มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

  4.  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และจัดส่งส านักประกันคุณภาพ
ตามก าหนดเวลา และ 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยงาน 

  5.  มีการน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

  6.  มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องค์ประกอบ
คุณภาพ 

  7.  มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน 
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กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  8.  มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 

  9.  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้
หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2556 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผลการด าเนินการ 7 ข้อ ดังนี้ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจและพัฒนาการของ
หน่วยงานต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการ
ด าเนินการตามระบบกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย และได้มีการปรับเพื่อน าไปใช้กับฝุายต่ าง ๆ ของส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ผ่านคู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และ
ปีการศึกษา 2555 (5.1-1-1) รวมทั้งมีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการท าประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับฝุาย 
(5.1-1-2) และระดับส านัก (5.1-1-3)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานด้านประกันคุณภาพในรูปแบบของ
คณะท างานทั้งในระดับส านัก (5.1-1-4) และระดับฝุาย (5.1-1-5) 
 

2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (5.1-2-1) โดยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรมเป็นประธาน ในการก าหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพของส านัก และแต่งตั้งคณะท างานจัดการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (5.1-2-2) ท า
หน้าที่ประสานงาน รวบรวมข้ อมูล และติดตามการประกันคุณภาพ ตามคู่มือและเกณฑ์การประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ระดับส านัก 
 

3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่
แสดงถึงอัตลักษณ์ของส านัก คือ ร้อยละของงานบริการวิชาการต่อจ านวนบุคลากร (5.1-3-1) ภารกิจหลักของส านัก คือ 
การให้บริการวิชาการ โดยเน้นรูปแบบของการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผ่านทางการฝึกอบรมการ
จัดนิทรรศการ และสื่อต่างๆ เป็นต้น 

 
4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ

ด าเนิน งาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานก่อนจัดส่งมหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา  3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานโดยผ่านความ   เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน  ส านัก
ส่งเสริ มและฝึกอบรม มีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในครบถ้วนตามระบบประกันคุณภาพภายในที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ตั้งแต่การก าหนดแผนการประกันคุณภาพภายในทั้งในระดับส านัก (5.1-4-1) และระดับฝุาย (5.1-
4-2) การน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาส านักตามแบบ สป ค.01(5.1-4-3) เพื่อ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก ในการประชุมวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และมีการรวบรวมผลการ
ด าเนินงานประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพภายใน (5.1-4-4) เพื่อเผยแพร่ผ่าน
เว็บไซต์ส านักต่อไป   
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5. การน าผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้  -ไม่มี- 
 

6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายใน ครบทั้ง 6 องค์ประกอบคุณภาพส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุ ณภาพ เช่น ข้อมูลด้านบุคลากร คู่มือการประเมิน
คุณภาพภายใน รายงานการประเมินตนเอง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับฝุายและส านัก และแบบฟอร์ม
การด าเนินงานประกันคุณภาพ แสดงไว้ที่เว็บไซต์ของส านัก (5.1-6-1)  ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลต่าง ๆ ได้ 
 

7. มีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ส่งเสริมให้บุคลากรของฝุายต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฝุาย (5.1-7-1) เพื่อมาเป็นตัวแท นฝุายใน
คณะท างานจัดการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (5.1-7-2) อีกทั้งยังแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามาเป็น
คณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (5.1-7-3) ที่ปรึกษาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (5.1-7-4) และที่
ปรึกษาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (5.1-7-5) และได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับมหาวิทยาลัยตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ.) (5.1-7-6)  

 
8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน  

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมได้ เข้าร่วมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก 
(5.1-8-1), (5.1-8-2) มีการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการ ประกันคุณภาพการศึกษ า มก. กิจกรรมที่ 1 
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 (5.1-8-3) การอบรมการเขียน SAR ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการตามตัวบ่งชี้ 
(5.1-8-4) เข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพประจ าปี 2557 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล (5.1-8-5) 

 
9. มีแนวทางปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้

หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์  -ไม่มี- 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 7 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

8 ข้อ บรรลุ 8 ข้อ 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
 2 หรือ 3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
9 ข้อ 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

  เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2556 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.1 7 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

4 
คะแนน 

8 ข้อ ไม่บรรล ุ 8 ข้อ 

หมายเหตุ :  ไม่พบตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพภายใน
แล้ว ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ครบทุกตัวบ่งชี้ 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-1-1 คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบัน ส านัก ปีการศึกษา 2554 และปี

การศึกษา 2555 
5.1-1-2 แผนการด าเนินการประกันคุณภาพระดับฝุาย 
5.1-1-3 แผนการด าเนินการประกันคุณภาพระดับส านัก 
5.1-1-4 คณะท างานจัดท าประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.1-1-5 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับฝุาย 
5.1-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.1-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.1-3-1 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 
5.1-4-1 แผนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในระดับส านัก 
5.1-4-2 แผนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ระดับฝุาย 
5.1-4-3 สปค.01 และ สปค.02 
5.1-4-4 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
5.1-6-1 เว็บไซต์ประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.1-7-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพฝุาย 
5.1-7-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.1-7-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.1-7-4 ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.1-7-5 ค าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
5.1-7-6 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
5.1-8-1 บันทึกข้อความเรื่อง การเข้าร่วมประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มก. และการ

เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายฯ วันที่ 9 กันยายน 2556 
5.1-8-2 บันทึกข้อความเรื่อง เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
 

5.1-8-3 บันทึกข้อความเรื่อง ขอส่งรายงานผลการด าเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กิจกรรมที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.1-8-4 หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

ปีการศึกษา 2556 
5.1-8-5 บันทึกข้อความเรื่อง นัดหมายการเข้าร่วมโครงการเยี่ยมบ้านคุณภาพ ประจ าปี 2557 

กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 25 เมษายน 2557 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ร้อยละของงานบริการวิชาการต่อจ านวนบุคลากร 

ส านัก ต้องมีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมพร้อมเกณฑ์การประเมิน อย่างน้อย 1 ตัวบ่งชี้ โดยก าหนดให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ซึ่ง
เป็นตัวบ่งชี้เพิ่มเติมลักษณะเฉพาะของหน่วยงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไว้เป็นหลักฐาน
ประกอบการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ไม่ต้องน าคะแนน ผลการ
ประเมินไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา  2556  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีจ านวนกิจกรรม /โครงการบริการทางวิชาการ  จ านวน  
326 กิจกรรม  และมีจ านวนบุคลากรประจ าทั้งหมด 87 คน เป็นแรงงาน 10  คน  ดังนั้น  ร้อยละของงานบริการ
วิชาการต่อบุคลากรประจ าเท่ากับ ร้อยละ 423.40 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่ระดับ 5 คะแนน 

สูตรในการค านวณ 
 

   = จ านวนกิจกรรม/โครงการการให้บริการทางวิชาการ  x 100 
              จ านวนบุคลากร (ไม่รวมแรงงาน) 

= (326/77) x 100  =  423.40 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.2 ร้อยละ 
164.20 

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ  
423.40 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ  
50 ขึ้นไป 

บรรล ุ ร้อยละ  
50 ขึ้นไป 

 

 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1-19 ร้อยละ 20–29 ร้อยละ 30-39 ร้อยละ 40-49 ร้อยละ 50 ขึ้นไป 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

5.2 ร้อยละ 
164.20 

ร้อยละ 
200 

ร้อยละ  
423.40 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

ร้อยละ  
50 ขึ้นไป 

บรรล ุ ร้อยละ  
50 ขึ้นไป 

หมายเหตุ :  

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
5.2-1 แบบเก็บข้อมูลดิบ 2.1 
5.2-2 จ านวนบุคลากร 
 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีผลการด าเนินงานในภาพรวม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบ

ด าเนินงาน ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่แสดงถึงการที่หน่วยงานได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ผลการวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในภาพรวมขององค์กรมาเป็น แนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานให้มากขึ้นจนสามารถแข่งขันกับหน่วยงานภายนอ กได้  ผลการประเมิน ตนเอง 
ได้คะแนนเฉลี่ย  5.00  คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ ฯ  
ได้คะแนนเฉลี่ย 5.00 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 2.7 

ตารางที่ 2.7 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 
(รอบปีการศึกษา, ปีงบประมาณ, ปีปฏิทิน 2556) 

ผลการประเมิน 
(เต็ม 5) 

หมายเหตุ  

  2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

    ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 
หรือสัดส่วน)  

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ (% 
หรือสัดส่วน)  

  

    ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    5.00 5.00   
6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนา

และปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ข้อ 5 5  5   5 5.00 5.00   

 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

เป้าหมาย  5 ข้อ  

รอบระยะเวลา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
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เกณฑ์มาตรฐาน 
กรรมการ
ประเมิน 

ประเมิน
ตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน 

  1.  มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) ที่ส าคัญครบถ้วน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องกัน 

  2.  มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการด าเนินงานหลัก (Core Process) 
ที่ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการ 

  3.  มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐานและจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 

  4.  มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด 
ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น 

  5.  มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มี
อ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ 2556 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน  
5 ข้อ ดังนี ้
 1. มีการก าหนดหรือทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญครบถ้วน ครอบคลุมการด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน โดยมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการต่างๆ เพื่อท าให้การด าเนินงานของ
หน่วยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคล้องกัน  ในปีการศึกษา 2556 ส านักส่งเสริม และฝึกอบรม  ได้มีการ
ก าหนดกระบวนการหลักในการปฏิบัติ ของส านัก โดยให้แต่ละฝุายได้ทบทวนกระบวนงานของฝุาย ตามบันทึกที่ ศธ 
0513.13401/ว 0698 ลงวันที่ 22 เมษายน  2557   
 
 2. มีการจัดท าหรือทบทวนข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและ
ความต้องการของผู้รับบริการ  ฝุายต่างๆ ของส านักส่งเสริมฯ มีการ ทบทวนกระบวนหลักของฝุายเพ่ือปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการท างานให้สามารถตอบสนองผู้รับบริการ เช่น ฝุายฝึกอบรม เป็นฝุายที่รับผิดชอบกระบวนงานหลักของ
ส านักกระบวนการหนึ่ง ในปีการศึกษา 2555-2556 จึงได้น าระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในงานโครงการพัฒนาบุ คลากร
ภาครัฐและเอกชน ในเรื่องการรับสมัครผ่านเว็บไซต์  เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ถึงปัจจุบัน (6.1-2-1)  กระบวนการ
การสมัครเข้าอบรมผ่านเว็บไซต์ท าให้ประหยัดเวลา และการเดินทางมาสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นระบบ
สารสนเทศน ามาใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ เปิดอบรมในแต่ละเดือนท าให้ผู้สนใจสามารถติดตามและเข้าถึง
ข้อมูลหลักสูตรที่เปิดอบรมได้ตลอดเวลา ส าหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรมการฝึกอบรมได้
จากเว็บไซต์ของส านัก (6.1-2-2)  
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   3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากข้อก าหนดที่ส าคัญ จัดท ามาตรฐาน และจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน  ส านักส่งเสริม และฝึกอบรม ได้มอบหมายให้ฝุายต่างๆ พิจารณา
ทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานทั้งการจัดท ารายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงความเชื่อมโยงกระบวนงานที่
เกี่ยวข้องกับฝุายต่างๆ และมีการก าหนดผู้รับผิดชอบในทุกขั้นตอน รวมทั้งระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน (6.1-3-1)  
 
 4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ  
เช่น ควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาด าเนินงาน ลดข้อผิดพลาด ลดข้อร้องเรียน เป็นต้น  การฝึกอบรม 
เป็นกระบวนงานหลัก หนึ่งของส านักส่งเสริม และฝึกอบรม  ฝุายฝึกอบรมในฐานะผู้รับผิดชอบกระบวนงานนี้ได้ทบทวน
และปรับปรุงกระบวนการหลักเพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ได้มีการ
ทบทวนเรื่องการรับสมัครฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ ท าให้ลดการใช้ กระดาษส าหรับพิมพ์เป็นใบสมัคร กระดาษ
โทรสาร ลดระยะเวลาในการจัดท าใบลงทะเบียน  และท าเนียบผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถสืบค้นข้อมูล
การฝึกอบรมได้รวดเร็วขึ้นท าให้ลดระยะเวลาในการท างาน และลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ส าหรับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ได้รับบริการที่รวดเร็ว สามารถติดตามข้อมูลการฝึกอบรม เช่น ผลการสมัครการฝึกอบรม รายชื่อผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม ได้ตลอดเวลา ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาสมัคร เป็นต้น (6.1-4-1) 
 

5. มีการก ากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อผู้มีอ านา จ
เพื่อให้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทางในการก าหนดกระบวนการที่จะด าเนินการในงบประมาณ
ต่อไป  จากการปรับปรุงกระบวนการให้บริการของส านักส่งเสริม และฝึกอบรม  มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและการก ากับติดตามประเมินผลการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานมีการน า ผลการ ประเมินเสนอต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการด าเนินงานในรอบปีต่อไป (6.1-5-1, 6.1-5-2, 6.1-5-3) 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ  

   เท่ากับผลการประเมินตนเอง    แตกต่างจากผลการประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที ่ ผลการด าเนินงาน ผลการประเมนิตามเกณฑ์ เป้าหมาย 
2556 

การประเมิน
เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
2557 2554 2555 2556 2554 2555 2556 

6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 
คะแนน 

5 ข้อ บรรล ุ 5 ข้อ 

หมายเหตุ :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
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รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
6.1-1-1 บันทึกที่ ศธ 0513.13401/ว 0698 ลงวันที่ 22 เมษายน  2557  เรื่อง การทบทวนคู่มือ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
6.1-1-2 Work flow กระบวนงานหลักของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
6.1-2-1  Work flow กระบวนงานหลักของฝุายฝึกอบรม 
6.1-2-2   เว็บไซต์การรับสมัครโครงการพัฒนาบุคลากร (http://train.eto.ku.ac.th/hrd/) 
6.1-3-1 รายละเอียดคู่มือการปฏิบัติงาน 
6.1-4-1 รายงานการประชุมฝุายฝึกอบรม ครั้งที่ 3/2556 
6.1-5-1 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการจากการปรับกระบวนงานหลัก 
6.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ครั้งที่ 5/2556  

(16 พฤษภาคม 56) วาระที่ 4.7  
6.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ครั้งที่ 5/2557  

(15 พฤษภาคม 2557) วาระที่ 4.6 
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บทที่ 3   
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในจากการประเมินตนเอง 

3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและประสิทธิผลการด าเนินงาน 

 การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน และประสิทธิผลการด าเนินงาน พิจารณาในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
6 องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้ทั้งหมด 13 ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต ซึ่ง
มีการก าหนดเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีไม่ด าเ นินการใด  ๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน ส่วนการประเมินเปูาหมาย และพัฒนาการ ไม่คิดค่าคะแนน 
แต่ให้ระบุเพียงบรรลุเปูาหมาย โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
 

คะแนนเฉลี่ย การแปลผล 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

การประเมินคุณภาพการสนับสนุนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 
การพิจารณาผลการประเมินคุณภาพของส านัก ส่งเสริมและฝึกอบรม  พบว่า  มีการด าเนินงานตามระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดของ มก . จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 
โดยมีผลการประเมินตนเองได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน ผลประเมินได้คุณภาพระดับ ดีมาก ส่วนผลการประเมินของ
คณะกรรมการฯ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน อยู่ในระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตาม 6 องค์ประกอบคุณภาพ (ป.2) 
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมก
าร 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  
ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ และแผน
ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 2  
ภารกิจหลัก 

- - 5.00 5.00 4.73 4.73 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3  การ
บริหารและจัดการ  

5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4  
การเงินและ
งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5  
ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ  

- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ดี 
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องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมก
าร 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 6  การ
พัฒนาและปรับปรุง
ระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.73 4.73 4.86 4.86   
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   

 เมื่อพิจารณาผลการประเมินประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย สามารถสะท้อนผลการ
ด าเนินงานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ดังนี้ 

1. การสนับสนุนพันธกิจด้านสนับสนุนการเรียนการสอน พบว่า ส านัก ให้การสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียน
การสอนในด้านการบริการสื่อและอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  เช่น โครงการบัณฑิตยุคใหม่ 
โครงการพระราชทานปริญญาบัตร โครงการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย โครงการงานเกษตรแฟร์ โครงการแบรนด์
ซัมเมอร์แคมป์ โครงการฝึกงานนิสิต เป็นต้น 

2. การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย พบว่า ส านัก มีการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดท าโครงการวิจัย
สถาบันเพื่อพัฒนาองค์กร ปีละ 2 เรื่อง 

3. การสนับสนุนพันธกิจด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม พบว่า ส านัก มีภารกิจหลักคือการให้บริการแก่
สังคม โดยถ่ายทอดผ่านกระบ วนการฝึกอบรม การจัดนิทรรศการ การสาธิต การผลิตและบริการสื่อและสื่อส่ิงพิมพ์  
ให้กับประชาชนทั่วไป ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการให้บริการวิชาการ 

4. การสนับสนุนพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า ส านัก มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ งานท าบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  งานสืบสาน-ประเพณี
สงกรานต์  งานกฐินพระราชทานของ มก. วันพัฒนาและปลูกต้นไม้  วันคล้ายวันสถาปนาส านัก  งานแสดงมุฑิตาจิต  
การจัดซุ้มเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ 

3.2 ผลการวิเคราะห์ตนเองในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพของส านัก 

  การพิจารณาผลการด าเนินงานในภาพรวมของส านัก ส่งเสริมและฝึกอบรม  สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ ในแต่ละองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
  จุดแข็ง -ไม่มี- 
  จุดที่ควรพัฒนา -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 

องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
  จุดแข็ง -ไม่มี- 
 แนวทางเสริม 

1. การรายงานผลการส ารวจควรเป็นการน าเสนอความต้องการเป็นความถี่ หรือร้อยละ เพื่อที่จะได้จัดให้การ
บริการวิชาการเป็นไปตามล าดับความต้องการ  

2. การประเมินผลของแต่ละโครงการ ควรมีการจัดท ารายงานสรุปผล การน าผลการประเมินไปปรับใช้ 
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3. ควรขยาย/เพิ่มจ านวนโครงการบริการวิชาการ /วิชาชีพ  ที่สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน /องค์กร
ให้มีความเข้มแข็ง 

  จุดที่ควรพัฒนา -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 

ข้อสังเกต 
1. การด าเนินงานควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้ และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน 
2. ในการน าเสนอผลการด าเนินงานควรเปรียบเทียบแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงานว่าผลการบรรลุ

เปูาหมายในระดับใด เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
  จุดแข็ง 

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้ของส านักฯ และเปูาหมายที่ชัดเจน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สม่ าเสมอ ตลอดจน
มีการรวบรวมความรู้มาจัดเก็บเป็นระบบผ่านรายงานทั้งระบบเอกสารและเว็บไซต์ มีการเปรียบเทียบแผน /
ผล ด าเนินการจัดการความรู้ 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีการก าหนดประเด็นความรู้ที่ส าคัญให้ครอบคลุมทุกฝุาย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการในประเด็นต่างๆ เช่น ด้านสารสนเทศ 

ที่ขาดการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการติ ดตามและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบกับการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดท าแผนลงทุน /โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
ระยะ 3 ปี  

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  จุดแข็ง -ไม่มี- 
  จุดที่ควรพัฒนา -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในส่วนที่ต้องน ามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานด้านต่างๆ เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อภารกิจหลักของส านักฯ 

2. ควรมีการทบทวนโดยมีการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ของการมีกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 

องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  จุดแข็ง -ไม่มี- 
  จุดที่ควรพัฒนา  

1. ไม่พบตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพภายในแล้ว 
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ครบทุกตัวบ่งชี้ 
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 ข้อเสนอแนะ  
1. กรณีที่มีประเด็นที่ต้องการปรับปรุงจ านวนมาก ควรจัดล าดับความส าคัญของรายการที่จะท าการปรับปรุง 

และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อได้ด าเนินการแล้วมีผลส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดที่ได้วางไว้ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
  จุดแข็ง -ไม่มี- 

แนวทางเสริม 
1. ควรมีการทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการอย่าง

ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
2. ควรมีการทบทวนและ /หรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 
  จุดที่ควรพัฒนา -ไม่มี- 
  ข้อเสนอแนะ -ไม่มี- 

3.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานย่อย 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานระดับหน่วยงานย่อยต่าง ๆ  
มีผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะดังนี้ 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ส านักงานเลขานุการ 1. ส านักงานเลขานุการ มีการ

ก าหนดกิจกรรมที่เชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และ
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
ติดตามผลการด าเนินงานและ
รายงานต่อผู้บริหารอย่าง
สม่ าเสมอ 
 

1. ไม่พบการน าผลการ
พิจารณาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านัก
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ส านักงานเลขานุการไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
 

1. เสนอให้น าผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ า
ส านักในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
ส านักงานเลขานุการไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 
2. การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน ควรให้
ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่
การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
แผน หรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เพื่อเป็นข้อมูล
ส าหรับการวางแผนปฏิบัติการ
ในครั้งต่อไป (หน้าที่ 20-21) 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 1. ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม มี

กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์
เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีที่
ชัดเจน 
โดยบุคลากรในฝุายมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการให้
เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม 
2. มีการก าหนดตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจน
ท าให้สามารถวัดความส าเร็จของ
งานได้ 
3. ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม มี
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ครบทุกภารกจิและมีรายงานผล
ต่อผู้บริหารอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

1. ขาดการสะท้อนแผนกล
ยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับระดับ
มหาวิทยาลัย 
2. ขาดการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ต่อคณะ
ผู้บริหาร ท าให้ไม่ทราบ 
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
จากผู้บริหารเพื่อน าไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 

1. ด้านกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์ ควรเริ่มเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้านการสอนของ
บุคลากร 
ทุกท่าน ซึ่งจะท าให้ภาระงาน
ของฝุายฯ ครบทั้ง 4 พันธกิจ 
2. รายงานการประชุมฝุายฯ 
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการ
รายงานการติดตามความ
คืบหน้าของ 
แผน สามารถน ามาประกอบ
เป็นหลักฐานการประกัน
คุณภาพได้  
 

ฝุายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม 

- 1. การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผล
การด าเนินงานยังไม่เป็นไป
ตามแบบแผนจึงท าให้
ขั้นตอนไม่เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน 

1.ฝุายควรมีการประเมินผล
การด าเนินงานให้เชื่อมโยง
และสอดคล้องกัน 
2. การวิเคราะห์จุดแข็งของ
ฝุายเป็นเพียงข้อปฏิบัติ ซึ่ง
ไม่ใช่จุดแข็งของฝุาย 
 

ฝุายฝึกอบรม 1. ฝุายมีการจัดท าแผนที่กลยุทธ์ ที่
มีความเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของ
ส านัก และมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้
เป็นแผ่นแม่บทในการวางแผนการ
บริหารงานของฝุายย่างชัดเจน 
 

1. ขาดการน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรมไปใช้ใน
การวางแผนปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

 
 

1. ควรศึกษาความเป็นได้ของ
การน าข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์หรือ
แผนปฏิบัติงานของฝุาย 
2.ควรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน 
และรายงานผลต่อผู้บริหาร  

ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ - 1. ฝุายยังขาดการท าแผน
งานวิจัย 
 

1. ฝุายฯ ควรมีแผนงานวิจัย
อย่างน้อย 1 เร่ือง เพื่อให้
สอดคล้องกับแผน 5 ปี และ 10 
ปีของส านักฯ 

ฝุายโรงพิมพ์ 1. มีบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ เกี่ยวกับด้านการ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นงานด้านหนึ่ง
ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ที่
ให้บริการด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 

1. ยังขาดการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ ์

1. ควรมีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน
กลยุทธ์แล้วน าเสนอต่อคณะ
ผู้บริหาร เพื่อขอความคิดเห็น
จากผู้บริหารในการปรับปรุง
ต่อไป 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ส านักงานเลขานุการ - 1. การประเมินความพึง

พอใจของผู้รับบริการจาก
ส านักงานเลขานุการยังไม่
ครบทุกกิจกรรม /โครงการ 
 2. แบบสอบถามยังไม่
ครอบคลุม 4 ประเด็นส าคัญ
ในการสอบถามความพึง
พอใจของผู้รับบริการ 

 

1. ควรประเมินความพึงพอใจ
ฯในทุกกิจกรรม/โครงการที่
ส านักงานเลขานุการเป็น
เจ้าของกิจกรรม/โครงการ 
เช่น โครงการสัมมนาประจ าปี 
โครงการ KM  โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ผล
ประเมินฯสามารถน ามาใช้ใน
การปรับปรุงภารกิจหลัก และ 
เพื่อเป็นข้อมูลการประกัน
คุณภาพได้ครบถ้วน 
2. ควรปรับแบบสอบถามให้
ครอบคลุม 4 ประเด็นส าคัญ
ในการสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ ได้แก่ ความ
พึงพอใจด้านกระบวนการ 
ขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก และด้าน
คุณภาพการให้บริการ 
3. การตั้งเปูาหมายของ
โครงการประชาสัมพันธ์ควรตั้ง
จากค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงาน
ย้อนหลัง 3 ปี 
4. การตั้งเปูาหมายของระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ควรให้สอดคล้องกับเปูาหมาย
เชิงคุณภาพ (ค่าเฉลี่ย 3.51) 
ในแผนปฏิบัติงาน 

   5. การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการศูนย์ประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ข้อมูลในตัวบ่งชี้กับหลักฐาน
ขอให้ปรับเป็นชื่อเดียวกัน  

ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 1. บุคลากรฝุายพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริมมีทักษะและมี
ความสามารถในงานที่รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี 

1. ขาดการประเมินความพึง
พอใจให้ครบทุก 6 ภารกิจ
งาน 

1. ควรมีการประเมินความพึง
พอใจครบทุก 6 ภารกิจงาน 
เพื่อน ามารวบรวมในภาพรวม
ส านักฯต่อไป  
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม  2. ขาดการประเมินผลจาก

การฝึกงานของนิสิต/
นักศึกษาที่ขอเข้ารับการ
ฝึกงานที่ฝุายพัฒนาสื่อการ
ส่งเสริม 

 

2. ควรเพิ่มการประเมินผล
จากการฝึกงานของนิสิต/
นักศึกษาที่ขอเข้ารับการ
ฝึกงานที่ฝุายพัฒนา 
สื่อการส่งเสริม เพื่อน าข้อมูล
มาใช้ศึกษาความคิดเห็นและ
แนวโน้มการขอเข้ารับการ
ฝึกงานของนิสิต/นักศึกษาทั้ง
จากภายใน ภายนอก
มหาวิทยาลัย 
3. ควรประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบในกิจกรรมที่
เก่ียวกับการให้บริการวิชาการ 
เช่น โครงการผลิตและ
เผยแพร่สื่อ CD 

ฝุายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม 

- 
 

1. การประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อ
สังคมยังไม่ครบทุกกิจกรรม 

1. ควรมีการประเมิน
ประโยชน์หรือผลกระทบต่อ
การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม ให้ครบทุกกิจกรรมเพื่อ
น าผลไปพัฒนากิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
2. การด าเนินงานตามวงจร 
PDCA ของฝุายยังไม่ชัดเจน 
ควรอธิบายให้ครบทุก
กระบวนงาน 

ฝุายฝึกอบรม 1. ฝุายฝึกอบรมมีภารกิจหลัก คือ 
รับผิดชอบงานให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม ใน
รูปแบบของการจัดการฝึกอบรม 
การให้บริการค าปรึกษาด้านการ
ฝึกอบรม  มีเปูาหมายที่ชัดเจนทั้ง
ปริมาณงาน และกลุ่มเปูาหมายที่
ต้องการ  มีความชัดเจนในบทบาท
หน้าที่ ได้ปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่ 
และตอบสนองภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยในด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม  

1. การประเมินผลในบาง
กิจกรรม/โครงการ การ
ประเมินความพึงพอใจยังไม่
ครอบคลุม 4 ด้าน ของการ
ประกันคุณภาพ คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
2. การเขียนรายงานการ
ส ารวจความต้องการ
ฝึกอบรมไม่ถูกต้องตาม
หลักการเขียนรายงาน 
 
 
 

1. การประเมินผลกิจกรรม/
โครงการ ควรด าเนินการให้
ครอบคลุม 4 ด้านของการ
ประกันคุณภาพ คือ ด้าน
ขั้นตอนการให้บริการ ด้านสิ่ง
อ านวยความสะดวก ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ด้าน
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในทุก
กิจกรรม/โครงการ 
2. ควรเขียนรายงานให้ถูกต้อง
ตามหลักการเขียนรายงาน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
ฝุายฝึกอบรม 2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็น

มหาวิทยาลัยเก่าแก่และชื่อเสียง
ยาวนาน จึงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้
สังคมยอมรับการท างานของฝุาย
ฝึกอบรมมากข้ึน  
3. ฝุายฝึกอบรมมีหลักสูตร
ฝึกอบรมที่หลากหลายทั้งวิชาชีพ 
และวิชาการ สามารถตอบสนอง
ความต้องการการพัฒนาความรู้
และความสามารถของ
กลุม่เปูาหมายได้หลายกลุ่ม 
4. ฝุายฝึกอบรมมีลักษณะงานที่
เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
บุคลากรในฝุายฯ จากการ
ประสานงาน ติดต่อกับบุคลากร
หลากหลายสาขาอาชีพ การรับฟัง
ความรู้จากวิทยากรในโครงการ
ต่างๆ ที่จัดขึ้น รวมทั้งมีการ
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับผู้เข้ารับการ
อบรม และหน่วยงานที่ขอรับ
บริการ ท าให้บุคลากรของฝุาย
ฝึกอบรมมีโอกาสในการเรียนรู้  
พัฒนาตนเอง  
5. ฝุายฝึกอบรมมีความสามารถใน
การให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ
สามารถตอบสนองความต้องการ
และเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ
และเอกชนและหน่วยงานได้อย่าง
มีคุณภาพตามศักยภาพและความ
พร้อมของฝุาย 
 
 
 

3. การรายงานผลการ
ด าเนินงานแต่ละเกณฑ์
มาตรฐานยังไม่มีการ
เชื่อมโยงให้เห็นถึง
กระบวนการที่ส าคัญทั้งหมด
ในแต่ละโครงการ 
 

3. ควรรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละโครงการ
ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ในแต่รายข้อ 
 

ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ - 1. ควรมีการประเมินผล
ประโยชน์หรือผลกระทบ
ของกิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ 
 

1. ควรเลือกกิจกรรม/
กลุ่มเปูาหมายที่สามารถท าให้
ฝุายจัดส่งแบบสอบถามหรือ
เก็บข้อมูลเก่ียวกับประโยชน์ที่
ได้รับจากการให้บริการของ
ฝุาย อย่างน้อย 1 ภารกิจ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ส านักงานเลขานุการ - 1. ขาดการวางแผนจัดหา

บุคลากรทดแทนในทุกงานที่
ชัดเจน โดยเฉพาะงานที่
จะต้องใช้ความช านาญ ซึ่ง
อาจจะเป็นความเสี่ยงและ
ก่อให้เกิดปัญหาต่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
 

1. การวางแผนพัฒนาบุคลากร
อาจเริ่มด้วยการอบรมพนักงาน
รุ่นใหม ่
2. ผู้บริหารควรแจ้ง หรือสื่อสาร
ให้กับบุคลากรในต าแหน่งให้
ทราบถึงทักษะความสามารถของ
บุคลากรท่ีต้องการ เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรให้เป็นไปตามความ
ต้องการของหน่วยงาน 
3.ควรมีการแจ้งเวียนหรือ
เผยแพร่เอกสารประเด็นความรู้
ที่ส าคัญโดยเฉพาะประเด็น
ความรู้จากโครงการการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ความรู้จากผู้
เกษียณอายุราชการ (มองหน้า 
แลหลัง เล่าสู่กันฟังชาวส่งเสริม
ฯ)ให้บุคลากรฝุายต่างๆ ได้รับ
ทราบเพื่อสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได ้
 

ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 1. ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมีการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง (tacit knowledge) ถ่ายทอด
แก่บุคลากรในฝุายฯเพื่อน าความรู้มา
พัฒนางานให้ดียิ่งข้ึน 

 

1. ขาดการวิเคราะห์และ
วางแผนรองรับความเสี่ยง
ระดับฝุายฯ 
2. ขาดการสอบถามความ
ต้องการพัฒนาความรู้ที่
เร่งด่วนของบุคลากร 
3.กระบวนถ่ายทอด 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง           
(tacit knowledge) ให้
บุคลากรอ่ืนๆยังขาดการจัดท า
เป็นเอกสารเผยแพร่เป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
 

1. ด้านการพัฒนาสู่สถาบันการ
เรียนรู้ ฝุายควรเขียน 
แผนฯ ก าหนดประเด็นที่ต้องการ 
มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาบุคลากร
ของฝุาย ฯในแต่ละปี สิ่งใดคือ
ความรู้ที่ต้องการเร่งด่วน ความรู้
ใดที่ขาด เช่น เรื่องการจัดซื้อจัด
จ้างของงานธุรการควรท าให้ได้
ครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ระบบ ERP ที่เปลี่ยนแปลงใหม่
ควรมีการบันทึกรายงานการ
ประชุมให้ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบ
เป็นหลักฐาน 
2. การแนะน าการใช้งาน 
AURASMA ที่น ามาเป็นหลักฐาน 
เป็นเพียงการแนะน า 
การใช้งาน ควรเขียนเป็น
กระบวนการเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้ให้บุคลากรอ่ืนๆได้ทราบ
แพร่หลายเป็นลายลักษณ์อักษร 
3. ควรมีการวิเคราะห์และ
วางแผนรองรับความเสี่ยงระดับ
ฝุายฯ 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม   4.การวางแผนจัดสรรบุคคลากร

ในแต่ละงานควรวางแผนให้
สอดคล้องกับปริมาณงานโดย 
ค านึงถึงประสิทธิภาพ และความ
คุ้มค่าในการลงทุน 
5. จรรยาบรรณบุคลากร ควร
ได้รับการผยแพร่ให้บุคลากรจ า
ได้ อาจจัดท าเป็นโปสเตอร ์
เผยแพร่ให้เห็นโดยทั่วกัน 

ฝุายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม 

- 1. ฝุายยังขาดการก าหนด
ประเด็นความรู้และเปูาหมาย
ของการจัดการความรู้ เพื่อ
พัฒนาไปสู่สถาบันเรียนรู้ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

1. ฝุายควรมีการก าหนดประเด็น
ความรู้ที่บุคลากรในฝุายพึงมี 
เพื่อก าหนดเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรระดับฝุายเป็น
รายบุคคลตามภารกิจของฝุาย 
ตลอดจนมีการจัดเก็บองค์ความรู้
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
2. ฝุายควรมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการปฏิบัติงานของฝุาย
ตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ฝุายฝึกอบรม  1. ฝุายฝึกอบรมยังไม่มีการน า
ประเด็นความรู้ที่ได้จากการ
ก าหนดร่วมกันของกลุ่มงาน
เผยแพร่และฝึกอบรม ในข้อที่ 
1 มาแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน จนควรถ้วนทุก
กระบวนการ 
2. ฝุายฝึกอบรมยังไม่ได้
ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในระดับฝุาย 
3.ฝุายฝึกอบรม ยังไม่มีแผน
บริหารและการพัฒนาบุคลากร
ที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีเพียงการจัดท า
รายละเอียดภาระงาน ข้ันตอน
และเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
4. ฝุายฝึกอบรมยังไม่มีระบบ
การติดตามให้บุคลากรน า
ความรู้และทักษะท่ีได้จากการ
ฝึกอบรม/สัมมนามาใช้ในงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
5. ฝุายฝึกอบรมยังไม่มกีาร
ประเมินผลความส าเร็จของ
แผนการบริหารและการพัฒนา
บุคลากร 

1. ควรมีการน าประเด็นความรู้ที่
ได้จากการก าหนดมาแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนควบ
ถ้วนทุกกระบวนการ 
2. ควรมีการวิเคราะห์และวาง
แผนการลดความเสี่ยงระดับฝุาย
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
โครงการต่างๆ เช่น ความเสี่ยงที่
ไม่สามารถเปิดหลักสูตรการ
อบรมบางหลักสูตรได้ เนื่อง
จ านวนของผู้ที่สมัครเพื่อเข้าการ
อบรมที่น้อยเกินไป ฯลฯ 
3. ควรมีการท าแผนบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
รวมทั้งมีการวิเคราะห์อัตราก าลัง
ของบุคลากรในปัจจุบัน อนาคต 
และน าข้อมูลทีไ่ด้จากการส ารวจ
ความต้องการฝึกอบรมมาใช้ใน
การท าแผนพัฒนาบุคลากร 
4. ควรมีการประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการบริหาร
และการพัฒนาบุคลากร เพื่อน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนฯ 
ในรอบปีต่อไป 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556                                                                           92 
 

หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ - 1. ฝุายยังขาดการก าหนด

ประเด็นความรู้ที่ส าคัญของ
ฝุายเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
ฝุายไปยังเปูาหมาย 
2. ฝุายยังไม่มีการพิจารณา
ถึงความเสี่ยงที่อาจจะส่งผล
การปฏิบัติงานของฝุายตาม
การบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

1. ฝุายควรมีการก าหนด
ประเด็นความรู้ที่ส าคัญของ
ฝุาย เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
ฝุายไปสู่เปูาหมายคือองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
2. ฝุายควรมีการพิจารณาถึง
ความเสี่ยงของฝุายที่อาจจะมี
ผลต่อการปฏิบัติงานของฝุาย
ตามกลไกการบริหารความ
เสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ 

ฝุายโรงพิมพ์ - 1. ขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ใน
รายงานการประชุมของฝุาย 
2. ขาดการวิเคราะห์ด้านการ
จัดการความรู้ และด้านบริหาร
ความเสี่ยง 
 

1. ควรมีการประชุมฝุายทุกเดือน 
และมีการบันทึกการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกลไก
ในการถ่ายทอด และการสื่อสาร
ภายในที่ครบถ้วน 
2. ผู้บริหารหรือบุคลากรควรเข้า
รับการอบรม เรื่อง ความเสี่ยง 
และการจัดการความรู้ภายใน 
เรื่อง ความเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์
ของทางมหาวิทยาลัย 

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ     
ส านักงานเลขานุการ 1. มีการจัดท ารายงานรายรับ 

รายจ่ายที่ครอบคลุมเงินทุกประเภท 
ทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 
เงินรายได้โครงการพัฒนาวิชาการ 
และระบุค่าใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/
โครงการ ท่ีได้รับอนุมัติอย่างชัดเจน 
 

1. ไม่มีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้วิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์
สถานการณ์ทางการเงินและ
ความมั่นคงของหน่วยงาน
อย่างต่อเนื่อง (ไม่ได้
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
2556) 
 

1. ควรมีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
และวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงินและความมั่นคงของ
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
2. ควรมีการรายงานรายรับ - 
รายจ่ายจ าแนกประเภทตาม
ภารกิจ/ส่วนงาน เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถใช้ข้อมูลแต่ละภารกิจ/
ส่วนงานในการวางแผน
บริหารงาน เช่น การเพิ่มรายได้ 
หรือลดค่าใช้จ่ายต่างๆ  
โดยเฉพาะรายรับ-รายจ่ายของ
ศูนย์ประชมุ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(KU.C) เป็นต้น 
3. เสนอให้มีการจัดท าแนว
ทางการจัดหาทรัพยากรทางด้าน
การเงิน เช่นเปูาหมาย การเพิ่ม
รายรับ  หลักเกณฑ์การจัดสรร
เงินงบประมาณและเงินรายได้ 
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ส านักงานเลขานุการ  1. การพัฒนาและปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพมีการด าเนินการเพียง
ร้อยละ16.67 (จ านวน1ข้อ
จาก6 ข้อ) 
2. เอกสาร/หลักฐานที่ใช้เพื่อ
การอ้างอิงส่วนใหญ่ไม่
สอดคล้องกับผลการ
ด าเนินงานที่ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานรายข้อ 

1. ควรมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
การประเมินคุณภาพให้ครบถ้วน 
เพื่อให้ส านักงานเลขาฯได้ใช้
ประโยชน์และมีพัฒนาการจาก
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา 

2. ควรให้ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
โดยเฉพาะจากผู้ใช้บริการตาม
ภารกิจของส านักงานเลขาฯ 
เพิ่มข้ึน เช่น ขอให้บุคลากรจาก
ฝุายต่างๆ เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็น หรือเป็นอนุกรรมการ
การประกันคุณภาพ 

3. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความ
สะดวกในการมีข้อมูลเพื่อการ
ประกันคุณภาพที่ครบถ้วนเป็น
ปัจจุบัน และเพื่อการบริหารงาน 

4. ควรสร้างความเข้าใจในแนว
ทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานราย
ข้อเพื่อให้การวางแผน การ
ด าเนินงาน และการรายงานผล
การด าเนินงานมีความ
สอดคล้องกัน  

ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 1. ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริมมี
ระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูล
สนับสนุนการประกันคุณภาพ
ภายใน 
ครบทั้ง 5 องค์ประกอบคุณภาพ
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 

1. ขาดการเปรียบเทียบผล
การด าเนินงาน (ก่อน-หลัง) 
จากการน าผลการประเมิน
คุณภาพไปจัดท าเป็น
แผนพัฒนาปรับปรุง ตามตัว
บ่งชี้ที่ฝุายรับผิดชอบตาม
แผนกลยุทธ์ 

 

1. ฝุายควรเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนกลยุทธ์ของส านักฯที่ฝุาย
รับผิดชอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานที่สูงขึ้น 
หลังจากน าผลการประเมิน
คุณภาพไปปรับใช้ 
2. ทีมท าประกันคุณภาพของ
ฝุายฯควรแยกประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการท าประกัน
คุณภาพเข้ามา 
เป็นวาระการประชุม เช่น การ
ติดตามงาน KM ความเสี่ยง 
สปค.  เป็นต้น 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ฝุายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม 

- 
 

1.  ฝุายขาดการแสดงความ
เชื่อมโยงของผลการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01) 
ที่มีต่อการพัฒนาตัวบ่งชี้ใน
ระดับกลยุทธ์ของส านัก
ส่งเสริมฯ    
2. การเขียนรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ ไม่เป็นตาม
รูปแบบของส านักประกัน
คุณภาพ คือ เริ่มด้วย
ค าอธิบายของเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพ และตอ่ด้วยผลการ
ด าเนินงาน 

1.  ฝุายควรมีการน าผลจากการ
ประกันคุณภาพที่น ามาจัดท า 
สปค.01 มอบให้ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ 
แผนกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับฝุาย  
ได้น าแนวทางการปรับปรุงจาก 
สปค.01 ไปใช้ในการพัฒนาตัว
บ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของส านัก
ส่งเสริมฯ ต่อไป 
2. ปรับรูปแบบการเขียนรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
ให้เป็นไปตามรูปแบบส านัก
ประกันคุณภาพ 

ฝุายฝึกอบรม - 1. ขาดการประสานงาน/การ
มอบหมายงานอย่างเป็นระบบ 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
หรือ    การถ่ายโอนงานของ
บุคลากรรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม ่
2. บุคลากรมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกันเป็นทีม แต่ยังไม่ค่อยมี
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ตามต าแหน่งได้อย่างเหมาะสม 
3. การจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.02) ไม่เป็น
ตามแบบ ฯ 

1. ควรก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้ด าเนินการ
ประกันคุณภาพให้มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับงาน
ประจ า ตามกระบวนการของ
วงจร PDCA อย่างชัดเจน 
2. ควรมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้บุคลากรได้ทราบถึง
ภาระงานของต าแหน่งด้วย 
3. ปรับรูปแบบการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง โดยช่องที1่ แนว
ทางแก้ไขปรับปรุง จะต้องเป็น
ข้อมูลที่ตรงกับที่เสนอไว้ใน 
สปค.01 ด้วย 

ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ - 1. ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01 
, สปค.02) ยังไม่ครบทุก
กิจกรรม 
2. ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่
ยังไม่มีการน าผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01) ของ
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
มาพัฒนาปรับปรุงเป็นผลการ
ด าเนินงานในภาพรวมของ
ฝุาย ฯ ยังไม่ครบถ้วน 

1. ฝุายฯควรติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ปรับปรุง (สปค.01, สปค.02) 
ให้ครบถ้วนทุกกิจกรรมและน า
ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.01, 
สปค.02) ของส านักฯ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับฝุายฯ มาพัฒนา
ปรับปรุงเป็นแผนการ
ด าเนินงานของฝุาย 
 

ฝุายโรงพิมพ์ - 1. ระบบด าเนินการประกัน
คุณภาพยังไม่บรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐาน เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูล และหลกัฐาน 
 

1. ควรพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
ระบบงานประกันคุณภาพ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพงานประกัน
คุณภาพของฝุายให้มากขึ้น 
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
ส านักงานเลขานุการ - 1.ไม่มีการก ากับติดตามและ

ประเมินผลการปรับปรุง 
จัดท ารายงานผลการปรับปรุง
เสนอต่อ 
ผู้มีอ านาจเพื่อให้พิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะที่จะเป็น
แนวทางในการก าหนด
กระบวนการที่จะด าเนินการ
ในปีงบประมาณต่อไป 
(เอกสารที่แนบเป็นแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งไม่เชื่อมโยง
และสอดคล้องกระบวนการ
หลักของฝุาย) 

1. ควรมีการก ากับติดตามและ
ประเมินผลการปรับปรุง จัดท า
รายงานผลการปรับปรุงเสนอ
ต่อผู้มี 
อ านาจเพื่อให้พิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะที่จะเป็นแนวทาง
ในการก าหนดกระบวนการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ
ต่อไป 
 

ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม - 1. ขาดการทบทวนและ
ปรับปรุงกระบวนการตาม
คู่มือการปฏิบัติงาน 

2. ขาดการก ากับติดตาม 

3. ขาดการคิดวิเคราะห์ 
ประเมินผลเปรียบเทียบถึง
ความคุ้มค่า  รายได้ 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

1. ฝุายควรให้ความส าคัญกับ
การประชุมฝุายในด้านการ
ก ากับ/ติดตามและทบทวน
กระบวนงานเพื่อน าไป
พัฒนาการด าเนินงานชองฝุาย
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
2. การทบทวนกระบวนการ
ควรจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อให้สะดวกต่อการ
เปรียบเทียบ 

ฝุายวิเคราะห์โครงการและ
หลักสูตรการฝึกอบรม 

- - 
 

1. ฝุายควรมีการทบทวนการ
ด าเนินงานกระบวนงานหลักให้
อยู่ในรอบปี 
2. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
ควรจัดท าให้ครบทุก
กระบวนงาน 
3. การเขียนรายงานการประชุม
ของฝุายควรจะชัดแจน และเห็น
ผลการด าเนินงานมากยิ่งขึ้น 

ฝุายฝึกอบรม - - 1. ควรทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลักเป็นประท าทุกปี 
จัดท ามาตรฐาน และจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานที่ให้ความส าคัญ
ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างาน ความคาดหวังและความ
ต้องการของผู้บริการ 
2. ควรให้ความส าคัญกับการ
ประเมินผลการด าเนินงานภาย
หลังจากท่ีได้แก้ไขปัญหาแล้ว  
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หน่วยงาน จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ - 1. ฝุายฯ มีการปรับปรุง

กระบวนงานยังไม่ครอบคลุม
ทุกกระบวนงาน 
 

1. ฝุายฯ ควรมีการปรับปรุง 
และทบทวนกระบวนงานตาม
คู่มือการปฏิบัติงานให้ครบทุก
กระบวนงานเพื่อท าให้งานมี
ประสิทธิภาพ โดยแสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
กระบวนการหรือฝุายต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

ฝุายโรงพิมพ์ - - 1. ควรมีการก ากับติดตาม
ประเมินผลการปรับปรุง
กระบวนการตามคู่มือ
ปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน 
2. ในแผนภูมิการท างานควร
ก าหนดจ านวนวันแล้วเสร็จ 
เพื่อให้เห็นภาพการปรับปรุง
กระบวนงานที่ชัดเจน สามารถ
เปรียบเทียบข้ันตอนที่ลดจาก
งานเดิมได้ 
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บทที่ 4  
การด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง  

  ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประเมินคุณภาพภายในส านัก ส่งเสริมและฝึกอบรม  ตามรอบปีการศึกษา 2555 
ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 นั้น ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค.01) และได้
ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุง  ฯ  โดยมีผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ (สปค .02) ซึ่งมีโครงการ
กิจกรรมทั้งหมด จ านวน 8 โครงการ และได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 กิจกรรม  
อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 กิจกรรม และยังไม่ได้ด าเนินการ ..-.. กิจกรรม ได้แก่ 

1) โครงการกิจกรรมท่ีได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 6 กิจกรรม ได้แก่  
1.1  การติดตามและประเมินความส าเร็จในระดับกลยุทธ์ปีละ  2 ครั้ง  (องค์ประกอบที่ 1)  

ได้ด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100  
1.2  ก าหนดวงจร PDCA ของแต่ละโครงการ /ก าหนดกิจกรรมที่ท าให้ครบวงจร  (องค์ประกอบที่ 2) 

ได้ด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 
1.3  จัดกลุ่มโครงการการให้บริการวิชาการ ออกเป็น 2 ลักษณะ (องค์ประกอบที่ 2) ได้ด าเนินการ

แล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 
1.4  กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านจรรยาบรรณฯ (องค์ประกอบที่ 3) ได้ด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 

100 
1.5  รายงานผลการด าเนินงานตามแผน  รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  ที่มีการประเมินความส าเร็จใน

ระดับกลยุทธ์  และการเปรียบเทียบการบรรลุเปูาหมายตามแผนกลยุทธ์  (องค์ประกอบที่ 5) ได้
ด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 

1.6  ร้อยละ 80 ของกระบวนการหลักมีการทบทวนกระบวนการด าเนินงาน  (องค์ประกอบที่ 6)  
ได้ด าเนินการแล้ว คิดเป็นร้อยละ 100 

  2) โครงการกิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 
 2.1  แผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มเปูาหมาย (รายบุคคล ) (องค์ประกอบที่ 3) ได้ด าเนินการแล้ว คิดเป็น  

ร้อยละ 70 
 2.2  รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการอาคาร  (องค์ประกอบที่ 4) ได้ด าเนินการ

แล้ว คิดเป็นร้อยละ 70  
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4.1 แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) ประจ าปีการศึกษา 2555 

แผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

รายงาน ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2556 
 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ
ปีงบประมาณ 2557 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1               
  1. การรายงานผลการ

ด าเนินงานตามแผนที่น าเสนอ
ผู้บริหาร ควรมีการติดตาม
และประเมินความส าเร็จใน
ระดับกลยุทธ์เป็นประจ าอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง และ
เปรียบเทียบการบรรลุ
เปูาหมายตามแผนกลยุทธ์
อย่างต่อเน่ือง เพื่อน าผลมา
ทบทวนปรับปรุงการ
ด าเนินงานและเปูาหมายที่
ก าหนดในแผนกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

สามารถด าเนินการ
ได ้

การติดตามและประเมิน
ความส าเร็จในระดับกลยุทธ์ปี
ละ 2 ครั้ง (ไตรมาส 2 และ4) 
พร้อมเปรียบเทียบผลการ
บรรลุเปูาหมายตามแผนกล
ยุทธ์ 
 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน  
รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน  ที่มีการ
ประเมินความส าเร็จ
ในระดับกลยุทธ์ และ
การเปรียบเทียบการ
บรรลุเปูาหมายตาม
แผนกลยุทธ์ 

พ.ย. - ธ.ค. 56, 
เม.ย.-พ.ค. 57 

  หน่วยนโยบายและ
แผน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ
ปีงบประมาณ 2557 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2                
1. กระบวนการ
ด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมส่วนใหญ่ 
ยังไม่ครอบคลุมตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 

1. กระบวนการด าเนินงานใน
แต่ละโครงการกิจกรรม ควร
ด าเนินการให้ครอบคลุมตาม
วงจรคุณภาพ PDCA  เพื่อให้
เกิดการพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง  

สามารถด าเนินการ
ได ้

1. ก าหนดวงจร PDCA ของ
แต่ละโครงการ/ก าหนด
กิจกรรมที่ท าให้ครบวงจร 
2. ด าเนินการตามแผน 
3. ติดตามประเมินผล 

ร้อยละ 80 ของ
โครงการกิจกรรมที่มี
การด าเนินงาน
เป็นไปตามวงจร 
PDCA  

ปีงบประมาณ 2557   หัวหน้าฝุาย/
หัวหน้าโครงการ 

2. กระบวนการ
บริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ยังไม่เป็น
ระบบที่สามารถ
ส่งผลสะท้อนให้เห็น
ผลส าเร็จอย่าง
ชัดเจน 

2. ควรปรับแผนการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคม เป็น 2 
ลักษณะ เช่น การบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและองค์กรภายนอก 
หรือการบริการวิชาการแก่
สังคมในลักษณะทั่วไป เพื่อให้
สามารถติดตามประเมินผล
ความส าเร็จของการบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมในแต่ละ
ลักษณะได้อย่างชัดเจน 
 

สามารถด าเนินการ
ได ้

1. จัดกลุ่มโครงการการ
ให้บริการวิชาการ ออกเป็น 2 
ลักษณะตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการ 
2. ออกนโยบายให้โครงการใน
กลุ่มของการบริการวิชาการ
แก่สงคมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ต้องมีการ
ประเมินประโยชน์ 
3. การวางแผนการติดตาม
ผล/ประเมินประโยชน์ ของแต่
ละโครงการ 
4. การด าเนินงานตามแผน 
5.การติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
 
 
 

1. ผลการจัดกลุ่ม
โครงการ/กิจกรรม
การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม 
เป็น 2 ลักษณะ 
2.รายงานการติดตาม
ผล/ประเมิน
ประโยชน์ ของ
โครงการ/กิจกรรมใน
กลุ่มของ การบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ต.ค.-ธ.ค. 56    
ฝุายที่มีบริการ
วิชาการ/หัวหน้า
ฝุาย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ
ปีงบประมาณ 2557 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 3                
1. การเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้าง
ผู้น าขององค์กรใน
อนาคต ยังไม่ชัดเจน 

1. ควรมีการเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนาบุคลากร
เพื่อสร้างผู้น าขององค์กรใน
อนาคต และเชื่อมโยงกับ
แผนการบริหารและการ
พัฒนาบุคลากรในระดับ
มหาวิทยาลัย 

สามารถด าเนินการ
ได ้

1. คัดเลือกบุคลากรเปูาหมาย 
ที่เหมาะสมจะเป็นผู้น าองค์กร
ในอนาคต 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย (รายบุคคล) 

แผนพัฒนาบุคลากร
(รายบุคคล) 

ปีงบประมาณ 2557   คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

2. การให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ
บุคลากร เป็น
ลักษณะการเผยแพร่
ผ่านหนังสือเวียน
และเว็บไซต์ ยังไม่
สามารถถ่ายทอดให้
บุคลากรทุกคนได้
รับทราบอย่าง
ชัดเจน 
 

2. ควรทบทวนกระบวนการ
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
เพื่อให้บุคลากรรับทราบและ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณที่พึง
ปฏิบัติ เพื่อรักษา ส่งเสริม
เกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะ
ของบุคลากรที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด  

สามารถด าเนินการ
ได ้

1. ทบทวนกระบวนการให้
ความรู้ 
2. คัดเลือกกิจกรรมที่
เหมาะสม  
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. เผยแพร่ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ ตามแผน 

1. กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณฯ 
2. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับความรู้ 

ปีงบประมาณ 2557   ส านักงาน
เลขานุการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ
ปีงบประมาณ 2557 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 4                

  

1. ควรน าข้อมูลสถิติค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการอาคาร 
มาวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดการ
รายได้และลดค่าใช้จ่าย 

สามารถด าเนินการ
ได ้

1. จัดท าข้อมูลสถิติค่าใช้จ่าย
ในการบริหารจัดการอาคาร 
มาวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดการ
รายได้และลดค่าใช้จ่าย 
2. ก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุง 

1. รายงานการ
วิเคราะห์ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
จัดการอาคาร 
2. แผนพัฒนา
ปรับปรุง 

ปีงบประมาณ 2557   งานคลังและพัสดุ/
KU.C 

องค์ประกอบที่ 5                
1.  มีการน าผลการ
ประกันคุณภาพไปใช้
ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง แต่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้
ส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ได้
ทุกตัวบ่งชี้ เน่ืองจาก
มีปัจจัยภายนอกที่
ส่งผลกระทบในการ
ด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ที่ก าหนด  

1. ควรมีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์เป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อน า
ผลมาทบทวนปรับปรุงการ
ด าเนินงานและเปูาหมายที่
ก าหนดในแผนกลยุทธ์ 
(เชื่อมโยงกับองค์ประกอบที่ 
1)  

สามารถด าเนินการ
ได ้

การติดตามและประเมิน
ความส าเร็จในระดับกลยุทธ์ปี
ละ 2 ครั้ง (ไตรมาส 2 และ 4) 
พร้อมเปรียบเทียบผลการ
บรรลุเปูาหมายตามแผนกล
ยุทธ์ 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน  
รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน  ที่มีการ
ประเมินความส าเร็จ
ในระดับกลยุทธ์ และ
การเปรียบเทียบการ
บรรลุเปูาหมายตาม
แผนกลยุทธ์ 

ธ.ค. 56, ม.ค. 57, 
เม.ย.-มิ.ย. 57 

  คณะท างานประกัน
คุณภาพฯ/ หน่วย
นโยบายและแผน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. การวิเคราะห์
ตนเอง 

4. แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 5. ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ระยะเวลา
ด าเนินการตามรอบ
ปีงบประมาณ 2557 

7. งบประมาณ 8. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 6                
  1. ควรจัดท าแผนในการ

ทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานหลักที่ส าคัญให้
ครอบคลุมภารกิจที่ก าหนดไว้
ในโครงสร้างใหม่ และมีการ
ก ากับติดตามผล เพื่อให้เกิด
ความครบถ้วน ชัดเจน เกิด
ประสิทธิภาพและเอกภาพใน
การด าเนินงาน  

สามารถด าเนินการ
ได ้

1. ก าหนดกิจกรรมหลักของ
ส านักส่งเสริมฯ 
2. ทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานของกิจกรรมหลัก 
3. ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานหลังมีการทบทวน
กระบวนงานของกิจกรรมหลัก 

ร้อยละ 80 ของ
กระบวนการหลักมี
การทบทวน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ต.ค.-พ.ย. 56,  
ก.พ.-เม.ย. 57, 
ส.ค.-ก.ย. 57 

  คณะกรรมการ
บริหาร ส านัก
ส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 
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4.2 การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงที่ได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ ประจ าปีการศึกษา 2555 (สปค.02) 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  

รายงาน ณ วันที่  15-16  กรกฎาคม พ.ศ.  2557 

1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่1                 

  1. การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนที่
น าเสนอผู้บริหาร ควรมี
การติดตามและ
ประเมินความส าเร็จใน
ระดับกลยุทธ์เป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และ
เปรียบเทียบการบรรลุ
เปูาหมายตามแผนกล
ยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น าผลมาทบทวน
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานและ
เปูาหมายที่ก าหนดใน
แผนกลยุทธ ์
 
 

การติดตามและประเมิน
ความส าเร็จในระดับกลยุทธ์ปี
ละ  
2 ครั้ง (ไตรมาส 2 และ4) 
พร้อมเปรียบเทียบผลการบรรลุ
เปูาหมายตามแผนกลยุทธ ์

1. การติดตาม
และประเมิน
ความส าเร็จใน
ระดับกลยุทธ์ปี
ละ  
2 คร้ัง 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน  
รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน  ที่มีการประเมิน
ความส าเร็จในระดับกล
ยุทธ ์และการ
เปรียบเทียบการบรรลุ
เปูาหมายตามแผนกล
ยุทธ ์

ด าเนินการแล้ว 
รอบ 6 เดือน, 
12 เดือน 

ร้อยละ 100 - หน่วยนโยบายและ
แผน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่2                  
1. กระบวนการ
ด าเนินงานโครงการ
กิจกรรมส่วนใหญ่ ยัง
ไม่ครอบคลุมตาม
วงจรคุณภาพ PDCA 

1. กระบวนการ
ด าเนินงานในแต่ละ
โครงการกิจกรรม ควร
ด าเนินการให้ครอบคลุม
ตามวงจรคุณภาพ 
PDCA  เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

1. ก าหนดวงจร PDCA ของแต่
ละโครงการ/ก าหนดกิจกรรมที่
ท าให้ครบวงจร 
2. ด าเนินการตามแผน 
3. ติดตามประเมินผล 

1. ก าหนดวงจร 
PDCA ของแต่
ละโครงการ/
ก าหนด
กิจกรรมที่ท าให้
ครบวงจร 

ร้อยละ 80 ของโครงการ
กิจกรรมที่มีการ
ด าเนินงานเป็นไปตาม
วงจร PDCA  

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 - หัวหน้าฝุาย/หัวหน้า
โครงการ 

2. กระบวนการ
บริการทางวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม ยังไม่เป็น
ระบบที่สามารถ
ส่งผลสะท้อนให้เห็น
ผลส าเร็จอย่าง
ชัดเจน 

2. ควรปรับแผนการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม เป็น 2 ลักษณะ 
เช่น การบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนและ
องค์กรภายนอก หรือ
การบริการวิชาการแก่
สังคมในลักษณะทั่วไป 
เพื่อให้สามารถติดตาม
ประเมินผลความส าเร็จ
ของการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมในแต่
ละลักษณะได้อย่าง
ชัดเจน 

1. จัดกลุ่มโครงการการ
ให้บริการวิชาการ ออกเป็น 2 
ลักษณะตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการ 
2. ออกนโยบายให้โครงการใน
กลุ่มของการบริการวิชาการแก่
สงคมเพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ต้องมีการ
ประเมินประโยชน ์
3. การวางแผนการติดตามผล/
ประเมินประโยชน์ ของแต่ละ
โครงการ 
4. การด าเนินงานตามแผน 
5.การติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน 

1. จัดกลุ่ม
โครงการการ
ให้บริการ
วิชาการ 
ออกเป็น 2 
ลักษณะ 
 

1. ผลการจัดกลุ่ม
โครงการ/กิจกรรมการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม เป็น 2 ลักษณะ 
2.รายงานการติดตาม
ผล/ประเมินประโยชน์ 
ของโครงการ/กิจกรรม
ในกลุ่มของ การบริการ
วิชาการแก่สังคมเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 
 

- ฝุายที่มีบริการ
วิชาการ/หัวหน้าฝุาย 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่3                  

1. การเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสร้าง
ผู้น าขององค์กรใน
อนาคต ยังไม่ชัดเจน 

1. ควรมีการเตรียม
ความพร้อมในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
สร้างผู้น าขององค์กรใน
อนาคต และเชื่อมโยง
กับแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรใน
ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 

1. คัดเลือกบุคลากรเปูาหมาย ที่
เหมาะสมจะเป็นผู้น าองค์กรใน
อนาคต 
2. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย (รายบุคคล) 

1. แผนพัฒนา
บุคลากร
กลุ่มเปูาหมาย 
(รายบุคคล) 

แผนพัฒนาบุคลากร
(รายบุคคล) 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 70 - คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร 
ส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

2. การให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ
บุคลากร เป็น
ลักษณะการเผยแพร่
ผ่านหนังสือเวียน
และเว็บไซต ์ยังไม่
สามารถถ่ายทอดให้
บุคลากรทุกคนได้
รับทราบอย่างชัดเจน 

2. ควรทบทวน
กระบวนการให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณ
บุคลากรเป็นประจ าทุก
ป ีเพื่อให้บุคลากร
รับทราบและตระหนัก
ถึงจรรยาบรรณที่พึง
ปฏิบัติ เพื่อรักษา 
ส่งเสริมเกียรติคุณ 
ชื่อเสียง และฐานะของ
บุคลากรท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด  
 
 
 

1. ทบทวนกระบวนการให้
ความรู ้
2. คัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม  
3. วางแผนการด าเนินงาน 
4. เผยแพร่ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณ ตามแผน 

1. กิจกรรม
ถ่ายทอด
ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณฯ 
 

1. กิจกรรมถ่ายทอด
ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณฯ 
2. จ านวนบุคลากรที่
ได้รับความรู ้

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 - ส านักงาน
เลขานุการ 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่4                  

  1. ควรน าข้อมูลสถิติ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการอาคาร มา
วิเคราะห์ต้นทุน เพื่อหา
แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการจัดการรายได้
และลดค่าใช้จ่าย 

1. จัดท าข้อมูลสถิติค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการอาคาร มา
วิเคราะห์ต้นทุน เพื่อหาแนว
ทางการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการจัดการ
รายได้และลดค่าใช้จ่าย 
2. ก าหนดแผนพัฒนาปรับปรุง 

1. รายงานการ
วิเคราะห์
ต้นทุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการ
อาคาร 

1. รายงานการวิเคราะห์
ต้นทุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารจัดการอาคาร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 70 
 

- งานคลังและพัสด/ุ
KU.C 

องค์ประกอบที ่5                  
1.  มีการน าผลการ
ประกันคุณภาพไปใช้
ในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อน
การด าเนินงานให้
ส าเร็จตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ได้
ทุกตัวบ่งชี ้เนื่องจาก
มีปัจจัยภายนอกท่ี
ส่งผลกระทบในการ
ด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ที่ก าหนด  
 

1. ควรมีการติดตาม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์เป็นประจ าอย่าง
น้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
น าผลมาทบทวน
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานและ
เปูาหมายที่ก าหนดใน
แผนกลยุทธ ์(เชื่อมโยง
กับองค์ประกอบที่ 1)  

การติดตามและประเมิน
ความส าเร็จในระดับกลยุทธ์ปี
ละ  
2 ครั้ง (ไตรมาส 2 และ 4) 
พร้อมเปรียบเทียบผลการบรรลุ
เปูาหมายตามแผนกลยุทธ ์
 

1. รายงานผล
การด าเนินงาน
ตามแผน  รอบ 
6 เดือน และ 
12 เดือน  ที่มี
การประเมิน
ความส าเร็จใน
ระดับกลยุทธ ์
และการ
เปรียบเทียบ
การบรรลุ
เปูาหมายตาม
แผนกลยุทธ ์

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผน  
รอบ 6 เดือน และ 12 
เดือน  ที่มีการประเมิน
ความส าเร็จในระดับกล
ยุทธ ์และการ
เปรียบเทียบการบรรลุ
เปูาหมายตามแผนกล
ยุทธ ์

ด าเนินการแล้ว 
รอบ 6 เดือน, 
12 เดือน 

ร้อยละ 100 - คณะท างานประกัน
คุณภาพฯ/ หน่วย
นโยบายและแผน 
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1. จุดที่ควรพัฒนา 2. ข้อเสนอแนะ 3. แนวทางการแก้ไข/
ปรับปรุง 

4. ชื่อ
โครงการ/
กิจกรรม 

5. ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ (KPI) 

6. ผลการ
ด าเนินงานตาม

โครงการ/
กิจกรรม 

7. ร้อยละผลส าเร็จ
ของโครงการ/

กิจกรรม 

8. งบประมาณ 9. ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที ่6                  

1. ควรจัดท าแผนใน
การทบทวน
กระบวนการ
ด าเนินงานหลักท่ี
ส าคัญให้ครอบคลุม
ภารกิจที่ก าหนดไว้
ในโครงสร้างใหม ่
และมีการก ากับ
ติดตามผล เพื่อให้
เกิดความครบถ้วน 
ชัดเจน เกิด
ประสิทธิภาพและ
เอกภาพในการ
ด าเนินงาน  

  1. ก าหนดกิจกรรมหลักของ
ส านักส่งเสริมฯ 
2. ทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงานของกิจกรรมหลัก 
3. ก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานหลังมีการทบทวน
กระบวนงานของกิจกรรมหลัก 

1. ร้อยละ 80 
ของ
กระบวนการ
หลักมีการ
ทบทวน
กระบวนการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละ 80 ของ
กระบวนการหลักมีการ
ทบทวนกระบวนการ
ด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว ร้อยละ 100 - คณะกรรมการ
บริหาร ส านัก
ส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 
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บทที่ 5  
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  

จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

  (เล่มรายงานการประเมินตนเองที่ส่งคณะกรรมการประเมินฯ จะไม่มีข้อมูลบทที่ 5 ซึ่งหลังจากที่
หน่วยงานรับการประเมินคุณภาพภายใน เรียบร้อยแล้ว ขอให้เปลี่ยนปกเป็น “รายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ” แทน โดยให้ระบุข้อมูลรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในทั้งฉบับ รวมทั้งรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินฯ ระยะเวลาที่ด าเนินการประเมิน ไว้ในบทที่ 5) 

 ทั้งนี้ ส านั กส่งเสริมและฝึกอบรม จึงน ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม พ .ศ. 2557 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรจุไว้ในบทที่ 5 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปกีารศึกษา 2556 
ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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ค าน า 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ประจ าปี การศึกษา  2556 ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ตามผลการ
ด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม 2557) ระหว่างวันที่   15-16 กรกฎาคม 
2557 เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง    

คณะกรรมการประเมินฯ หวังเป็นอย่างย่ิง ว่าผลการประเมินคุณภาพครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ โดยตรงต่อ
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

ประธานคณะกรรมการ ............................... ....................................................... (รศ.บพิธ จารุพันธุ์) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   
รองประธานคณะกรรมการ ............................... .......................................................  (ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์) 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

กรรมการ ............................... ....................................................... (นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์) 
ส านักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
กรรมการและเลขานุการ ............................... ....................................................... (นางสาวเพชร์รัตน์ โชครุ่ง) 

ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

ผู้ช่วยเลขานุการ ............................... ....................................................... (นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์) 
ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

วันที ่16 กรกฎาคม 2557
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
รายงานนี้เป็นการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ประจ าปีการศึกษา  

2556 ตามกระบวนการในระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้ประเมินคุณภาพ จากรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ตามรอบปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) และได้รวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 
 ส าหรับผลการประเมินฯ พบว่า ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก  
การประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  
โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของ  
คณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก รายละเอียดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 
 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ปีการศึกษา 2556 (เต็ม 5) 
ระดับคุณภาพ 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

 องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา  
 ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน 
 ด าเนินการ   

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก - - 5.00 5.00 4.73 4.73 4.80 4.80 ดีมาก ดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 3  การบริหารและ 

 จัดการ  
5.00 5.00 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 4  การเงินและ 

 งบประมาณ 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

 องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไก 

 การประกันคุณภาพ  
- - 4.00 4.00 - - 4.00 4.00 ดี ด ี

 องค์ประกอบที่ 6  การพัฒนาและ 

 ปรับปรุงระบบด าเนินงาน 

- - 5.00 5.00 - - 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

เฉลี่ยภาพรวม 5.00 5.00 4.89 4.89 4.73 4.73 4.86 4.86 
  

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก   
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 ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

ภาพรวม 
1. ส านักส่งเสริม ฯ เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้  

ด้านการเกษตรแก่เกษตรกร และการฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ประชาชนโดยทั่วไ ป ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่อง มีหลักสูตรระยะสั้นที่หลากหลายสาขาให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มอาชีพในราคาถูก นอกจากนี้
ยังมีความช านาญงานในการฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลากรให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มี
ศักยภาพในการฝึกอบรมในระดับนานาชาติให้กับบุคลากรข องประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักสูตรการเผยแพร่ความรู้ด้านหลักเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านสื่อสารสนเทศพัฒนาไปเร็วมาก เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น และมีแหล่งความรู้ใหม่ๆ จาก
ทั่วโลกให้ศึกษา ให้ฝึกปฏิบัติมากขึ้น การฝึกอบรมการให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนของส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรมจึงจ าเป็นต้องมีการปรับระบบและรูปแบบการให้บริ การ เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและ
การแข่งขันกับองค์กรอื่นที่จะมีมากขึ้นในอนาคต 

2. ส านักส่งเสริมฯ มีจุดแข็งที่มีสถานีวิทยุ มก . เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่
เกษตรกร  มีสถานีกระจายเสียงในภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ได้มีก ารใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายการกระจายเสียงมาประยุกต์กับการฝึกอบรม ได้แก่ โครงการโรงเรียนข้าวชาวนา
ทางอากาศต้นแบบ ซึ่งด าเนินการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หากผลการ
ประเมินโครงการนี้มีผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจ จะเป็นโครงการต้นแบบที่สร้างรายได้ให้กั บส านักส่งเสริมฯ 
และตัวสถานีวิทยุ มก. ซึ่งปัจจุบันมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการรับโฆษณาหารายได้ให้กับสถานี 

3. จากการที่เทคโนโลยีปัจจุบันเป็นยุคของส่ือดิจิตอล และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสื่อดิจิตอลได้ง่าย  
มีการแข่งขันสูงในการให้บริการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษา องค์กรของรัฐ
จ านวนมากที่มีกิจกรรมให้บริการในรูปแบบต่างๆ การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการแข่งขัน และ
ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นภารกิจส าคัญที่ต้องด าเนินการโดยเร็ว รวมถึงการปรับ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อการวางแผน จัดท า โครงการและขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการ
เปลี่ยนอุปกรณ์การผลิตสื่อต่างๆ ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะระดับมหาวิทยาลัย 
1. เนื่องจากปัจจุบันระบบการจัดท าสื่อเพื่อเผยแพร่ของส านักส่งเสริมฯ ยังเป็นระบบ analog ตามอุปกรณ์ที่มี

อยู่ในปัจจุบัน แต่ระบบโทรทัศน์ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วได้เปลี่ยนเป็นระบบ digital แล้ว 
การน าเสนอสื่อที่ผลิตเพื่อเผยแพร่ทางโทรทัศน์จึงมีข้อจ ากัดมาก เพราะต้องมีการดัดแปลงจากระบบ 
analog มาเป็น digital ก่อนน าเสนอท าให้ไม่ทันต่อสถานก ารณ์ และคุณภาพไม่เท่าเทียมกับการผลิตใน
ระบบ digital โดยตรง แต่การเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ ต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเกินก าลัง  
ที่ส านักส่งเสริมฯ  จะบริหารได้ มหาวิทยาลัยจึงควรสนับสนุนงบประมาณแก่ส านักส่งเสริม ฯ ในการจัดหา
อุปกรณ์ใหม่ เพื่อให้ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมสามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556                                                                            114 

 

 

ประสิทธิผลการสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
1. ส านักส่งเสริมฯ มีผลการด าเนินงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม มีการให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป เกษตรกร  
อย่างสม่ าเสมอ และให้บริการการพัฒนาแก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้
ยังสนับสนุนงานส่วนกลาง ท าหน้าที่หลักในภารกิจของมหาวิทยาลัย ในด้านโสตทัศนูปกรณ์ การถ่ายทอด
งานส าคัญต่างๆ ตลอดจนการบันทึกเสียง ภาพ วิดีโอ  

ประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีการศึกษา 2555 
 จากการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินฯ ในปีการศึกษา 2555 พบว่า 
ส านักส่งเสริมฯ มีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการด า เนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงฯ เป็นอย่างดี  โดยมีกิจกรรม / 
โครงการทั้งหมด 12 กิจกรรม โดยได้ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 10 กิจกรรม และมี 2 กิจกรรมที่ด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ มีผลด าเนินงานเพียงร้อยละ 70 ได้แก่  

 1. การพัฒนาบุคลากร เพื่อสร้างผู้น าองค์กรในอนาคต  

 2. การวิเคราะห์ต้นทุนของการบริหารจัดการอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายใน การเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย  

ข้อมูลการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ได้ด าเนินการระบบประกันคุณภาพในรูปแบบส านัก /สถาบัน 6 องค์ประกอบ 

โดยได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 12 ครั้ง ซึ่ง
ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา คือ  ครั้งที่ 12 ในรอบปีการศึกษา 2555 (1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 
2556) ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556 พบว่า มีผลการด าเนินงาน  13 ตัวบ่งชี้ โดยส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  
ประเมินตนเอง มีคะแนน 4.78 อยู่ในเกณฑดี์มาก และตัวบ่งชี้เพิ่มมีคะแนน 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เปรียบเทียบ
กับผลการประเมินฯ ของคณะกรรมการฯ ซึ่งประเมิน มีคะแนน 4.32 อยู่ในเกณฑ์ ดี และตัวบ่งชี้เพิ่ม มีคะแนน 
5.00 อยู่ในเกณฑดี์มาก 

แนวทางการประเมินคุณภาพภายใน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยืนยันสภาพการด าเนินงานของหน่วยงานและประเมินคุณภาพ ที่สอดคล้องกับระบบการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย  
2. พิจารณาความเชื่อมโยงของทุกองค์ประกอบในระบบประกันคุณภาพของหน่วยงาน และการตอบสนอง

พันธกิจและเปูาหมายของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น รวมทั้งการค้นหานวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีของ
หน่วยงาน 

3. ติดตามประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพ
ภายในที่ผ่านมา  

4. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
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กรอบการประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
1. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน รวมทั้งด้านการบริหารจัดการ  
2. ประสิทธิผลของแผนพัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายในที่ผ่านมา 
3. การค้นหานวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงาน หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกัน

คุณภาพ 

ก าหนดการประเมิน 
วันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 08.30 – 09.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมหารือแนวทางการประเมินฯ ในเบ้ืองต้น  

ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ 

เวลา 09.00 – 10.00 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในพบผู้บริหาร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม   
ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ 
- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะกรรมการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางในการ

ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2556 

- ผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ทั้งน้ี 
ขอให้หน่วยงานน าเสนอเฉพาะประเด็นหลักที่ส าคัญ ดังน้ี  

1. ข้อมูลพื้นฐานหรือสถานภาพของหน่วยงานในเบ้ืองต้น  

2. สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประเมินคุณภาพ
ภายในของหน่วยงาน ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต   

3. ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงในรอบปีที่ผ่านมา  

4. แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงของหน่วยงานในอนาคต  

5. นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่ดี หรือผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ  

- คณะกรรมการซักถามเพิ่มเติม 

เวลา 10.00 - 10.30 น.    คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  

ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ 

เวลา 10.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ชั้น 4  
อาคารวิทยบริการ 

   เวลา 10.30 – 11.00 น. กลุ่มที่ 1 กลุ่มเลขานุการส านักฯ/หัวหน้าฝุาย    จ านวน 6 คน 

   เวลา 11.00 – 11.30 น.  กลุ่มที่ 2 กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง   จ านวน 8 คน 

   เวลา 11.30 – 12.00 น.  กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง   จ านวน 4 คน 

  -  บุคคลภายใน    จ านวน 3 คน 

  -  ภายนอกมหาวิทยาลัย   จ านวน 1 คน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา 13.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

   เวลา 13.00 – 13.45 น. -  ตรวจเยี่ยมฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม   

    เวลา 13.45 – 14.30 น. -  ตรวจเยี่ยมฝุายโรงพิมพ์ 
    เวลา 14.30 – 15.15 น. -   ตรวจเยี่ยมฝุายฝึกอบรม 

   เวลา 15.15 – 16.00 น. -   ตรวจเยี่ยมฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ 
เวลา 16.00 – 16.30 น.   คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสารหลักฐาน และประชุมสรุปผลการประเมินฯ  

ในเบ้ืองต้น 
 
 
 
 
 4 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556                                                                            116 

 

 

วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
เวลา 09.00 – 12.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 15.00 น.  คณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน (ต่อ) 

เวลา 15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการประเมินฯ รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในด้วยวาจา  

  ให้ผู้บริหารและบุคลากรของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม รับทราบ ณ ห้อง 804  

  อาคารวิทยบริการ 

วิธีการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจ าปีการศึกษา 2556  ได้ศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) แบบเก็บข้อมูลดิบ  และแบบเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
(Common data set) ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ตามผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 
1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 พฤษภาคม 2557  และหลักฐานเพื่อการประเมินตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการ
ประเมินตนเอง และได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการเยี่ยมชม และการสัมภาษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของทุกองค์ประกอบ และรายตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งเป็นการ

ประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ส่วนการบรรลุเปูาหมาย และพัฒนาการ ไม่มีคะแนน ส าหรับการแปลความหมายผล
การประเมินตามเกณฑ์ 5 คะแนน ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50 หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 

ส าหรับการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้  คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดเพื่อให้
หน่วยงานสามารถพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง สอดรับกับนโยบายและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการพัฒนามหาวิทยาลัย   

ผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องค์ประกอบ และ

มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ประเมิน จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยหน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  4.86 ได้
คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  4.86 ได้คุณภาพระดับดีมาก
รายละเอียดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 
 

ตัวบ่งชี ้

 
 

หน่วย 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

คะแนนเฉล่ียภาพรวมตามตัวบ่งชี้ของส านัก (ภารกิจบริการวิชาการ) (13 ตัวบ่งชี้) 4.86 4.86 
องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (สกอ.) 1 ตัวบ่งชี้ 5.00 5.00 
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 8 8 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   4.80 4.80 
2.1 ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ 
ค่าเฉลี่ย 4.00 4.00 14,563.80  

4.18 
14,563.80  

4.18 
4.18 4.18 

  3,481.00 3,481.00 

2.2 กระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

2.4 ผลการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   5.00 5.00 
3.1 ภาวะผู้น าของ

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน และผู้บริหาร
ทุกระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.2 การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 6 6 5.00 5.00 

3.4 ระบบการพัฒนา
บุคลากร 

ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

3.5 ร้อยละของบุคลากรท่ี
ได้รับการพัฒนาความรู ้
และทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงาน ทั้งในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
 

 
 

ร้อยละ 

 
 

80 

 
 

80 

 
 

73 

 
 

83.91 

 
 

73 

 
 

83.91 

 
 

5.00 

 
 

5.00 
  87 87 
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ตัวบ่งชี ้

 
 

หน่วย 
  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ปี 2556 คะแนนผลการประเมิน 
2556 2557 ประเมินตนเอง กรรมการ ประเมิน

ตนเอง 
กรรมการ 

  ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ 
(% หรือ
สัดส่วน) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
 (% หรือ
สัดส่วน)   ตัวหาร ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ   5.00 5.00 
4.1 ระบบและกลไกการเงิน

และงบประมาณ 
ข้อ 7 7 7 7 5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   4.00 4.00 
5.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ข้อ 8 8 8 7 4.00 4.00 

หมายเหต ุ: ไม่พบตัวบ่งชี้ท่ีแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพภายในแล้ว ส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธค์รบทุกตัวบ่งชี ้

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน    5.00 5.00 
6.1 ระดับความส าเร็จของ

การพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงาน 

ข้อ 5 5 5 5 5.00 5.00 
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ 
 การประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวมของ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 
ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย  5.00 ได้คุณภาพระดับ  
ดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนงานสรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 
  - 
 แนวทางเสริม 
      - 
  จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
  
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 

การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก  ส่วนผลการ
ประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

1. การรายงานผลการส ารวจควรเป็นการน าเสนอความต้องการเป็นความถี่ หรือร้อยละ เพื่อที่จะได้จัดให้การ
บริการวิชาการเป็นไปตามล าดับความต้องการ  

2. การประเมินผลของแต่ละโครงการ ควรมีการจัดท ารายงานสรุปผล การน าผลการประเมินไปปรับใช้ 
3. ควรขยาย/เพิ่มจ านวนโครงการบริการวิชาการ /วิชาชีพ  ที่สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน /องค์กร

ให้มีความเข้มแข็ง 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

- 
 ข้อสังเกต 

1.  การด าเนินงานควรมีการก าหนดตัวบ่งชี้ และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจน 
2.  ในการน าเสนอผลการด าเนินงานควรเปรียบเทียบแผนการด าเนินงานกับผลการด าเนินงานว่าผลการบรรลุ 

เปูาหมายในระดับใด เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
8 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและ

การจัดการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก ส่วน
ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 3 การบริหารและจัดการ สรุปได้ดังนี้  

 จุดแข็ง 
1.  มีการก าหนดประเด็นความรู้ของส านักส่งเสริมฯ และเปูาหมายที่ชัดเจน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สม่ าเสมอ 

ตลอดจนมีการรวบรวมความรู้มาจัดเก็บเป็นระบบผ่านรายงานทั้งระบบเอกสารและเว็บไซต์ มีการ
เปรียบเทียบแผน/ผล ด าเนินการจัดการความรู้ 

  แนวทางเสริม 
1. ควรมีการก าหนดประเด็นความรู้ที่ส าคัญให้ครอบคลุมทุกฝุาย 

 จุดที่ควรพัฒนา 
1. การบริหารความเสี่ยง พบว่า มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการในประเด็นต่างๆ เช่น ด้านสารสนเทศ 

ที่ขาดการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ 
  ข้อเสนอแนะ 

1.  ควรมีการติดตามและรายงานผลการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ที่ส่งผลกระทบกับการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เช่น จัดท าแผนลงทุน/โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทน
ระยะ 3 ปี  

องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 4 การเงินและ
งบประมาณ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 ได้คุณภาพระดับดีมาก  
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- 
   
 จุดที่ควรพัฒนา 

- 
  ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ในส่วนที่ต้องน ามาพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานด้านต่างๆ เพื่อให้ตอบสนอง 
ต่อภารกิจหลักของส านักส่งเสริมฯ 

2. ควรมีการทบทวนโดยมีการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย ของการมีกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
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องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 ได้คุณภาพระดับดี 
  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1.  ไม่พบตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประกันคุณภาพภายในแล้ว  
ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ครบทุกตัวบ่งชี้ 

  ข้อเสนอแนะ 
1. กรณีที่มีประเด็นที่จะต้องการปรับปรุงจ านวนมาก ควรจัดล าดับความส าคัญของรายการที่จะท าการ

ปรับปรุง และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนในแต่ละกิจกรรม เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อได้ด าเนินการแล้วมี
ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดที่ได้วางไว้ 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน 
 การประเมินผลการด าเนินงานภาพรวมของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบด าเนินงาน จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ พบว่า หน่วยงานประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดี
มาก ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการฯ มีคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

  คณะกรรมการประเมินฯ มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ จากผลการด าเนินงาน
ในองค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
 จุดแข็ง 

- 
  แนวทางเสริม 

1. ควรมีการทบทวนกระบวนการหลักที่ส าคัญจากความคาดหวังและความต้องการของผู้รับบริการอย่าง 
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

2. ควรมีการทบทวนและ/หรือปรับปรุงกระบวนการตามคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
อย่างต่อเนื่อง สม่ าเสมอ 

 จุดที่ควรพัฒนา 
- 

  ข้อเสนอแนะ 
- 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานผลการด าเนินงาน 

 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย 

ผลการด าเนินงาน  
ปี 2556 

ประเมิน 
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8 8 
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.18 4.18 
3 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5 5 
4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก  ข้อ 5 5 
5 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
6 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุกระดับ

ของหน่วยงาน 
ข้อ 7 7 

7 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5 5 
8 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6 6 
9 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7 7 
10 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 73 73 

11 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 87 87 
12 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 87 87 
13 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 0 
องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
14 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7 
องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
15 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8 7 
องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
16 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน ข้อ 5 5 

 
 
 
 

12 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556                                                                            124 

 

 

ภาคผนวกที่ 2   
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 

 
กลุ่มเลขานุการส านักฯ และหัวหน้าฝ่าย จ านวน 6 คน 

1. ความเชื่อมโยงของส านักส่งเสริมฯ และส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน มีลักษณะงานคล้ายกันหรือแตกต่างกัน 
และมีการประสานงานกันอย่างไร 

  -  ส านักส่งเสริมฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต มีโครงสร้างที่เหมือนกันแต่มีลักษณะงานที่แตกต่างกัน 
-  ส านักส่งเสริมฯ ทั้ง 2 วิทยาเขต มีการประสานงานกันโดยมีการประชุมร่วมกัน 
 -   ส านักส่งเสริมฯ ก าแพงแสน มีความเชี่ยวชาญด้านการเกษตร ท าให้ส านักส่งเสริมฯ เข้ามามี 
    ส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านการเกษตร  

2. ส านักส่งเสริมฯ  ไม่ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือในการท างานของหน่วยงาน ดังนั้น
ส านักส่งเสริมฯ ต้องด าเนินการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆโดยใช้เงินรายได้ เพื่อใช้ภายในหน่วยงาน 

3. การยุบรวมของฝุายต่างๆ ขอ งส านักส่งเสริมฯ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการท างานของบุคลากร 
ส านักส่งเสริมฯ 

 
กลุ่มบุคลากรข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง จ านวน 8 คน 

1. ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ บุคลากร ส านักส่งเสริมฯ  ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมวางแผน และได้แสดงความ
คิดเห็นในการท าแผนยุทธศาสตร์ และการจัดประชุมสัมมนาเป็นประจ าทุกปี 

2. ส านักส่งเสริมฯ  มีการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยได้มีการส ารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองเป็นรายบุคคล ว่าแต่ละคนต้องการพัฒนาในด้านใด เพื่อให้ตรงตามความต้องการของหน่วยงาน โดย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรมีการระบุจ านวนเงินให้ในแต่ละฝุายอย่างชัดเจน 

3. ส านักส่งเสริมฯ มีระบบประเมินออนไลน์ และได้มีการสรุปและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
4. ส านักส่งเสริมฯ  มีการจัดสวัสดิการ โดยเป็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น การประกันสุขภาพกลุ่ม 

ส าหรับพนักงานและได้มีการประเมินผลส ารวจความพึงพอใจ ในเรื่องสวัสดิการของ ส านักส่งเสริมฯ   
เป็นประจ า โดยไม่มีบุคลากรที่ต้องการสวัสดิการเพ่ิมเติมจาก ส านักส่งเสริมฯ  นอกเหนือจากของ
มหาวิทยาลัย ร่วมทั้งส านักส่งเสริมฯ ยังมีบริการฟิตเนส และจักรยานส าหรับออกก าลังกายด้วย 

5. ส านักส่งเสริมฯ มีการคัดเลือกบุคลากรสายต่างๆ เพื่อส่งคัดเลือกบุคลากรดีเด่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
6.   ส านักส่งเสริมฯ มีบุคลากรผลิตผลงานต่างๆ มากมาย แต่ยังขาดการน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
7.   ส านักส่งเสริมฯ  ยังขาดการพัฒนาบุคลากรเฉพาะทาง เช่น บุคลากรที่ให้ความรู้ในการจัดโครงการต่างๆ  

          และการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเรื่องของการวิจัยยังไม่ดีเท่าที่ควร 
8.   ส านักส่งเสริมฯ มีบุคลากรไม่เพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย   
9.   ส านักส่งเสริมฯ มีงานฝึ กอบรม สัมมนา ตลอดทั้ งปี โดยครอบคลุมทุกสาขา ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมมีจ านวน  

          มากพอสมควร 
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กลุ่มผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จ านวน 4 คน 
บุคคลภายใน  
1. ส านักส่งเสริมฯ มีการให้บริการฝึกงานแก่นิสิต ในด้านต่างๆ เช่น การผลิตสื่อ การผลิตรายการวิทยุ ฯลฯ 

โดยนิสิตได้รับค าแนะน าที่สะดวก รวดเร็วจากบุคลากรของส านักฯ 
2. อุปกรณ์ต่างๆ ของส านักส่งเสริมฯ  มีความทันสมัย สะดวกต่อการใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 

เป็นต้น 
3. การให้บริการในการจัดพิมพ์วารสาร นามบัตร ถ่ายวิดิทัศน์ต่างๆ มีความสะดวกทันต่อระยะเวลาที่ก าหนด 
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการผลิตสื่อ เช่น ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ วีดิโอ ในรูปแบบของ

ตัวอย่างผลผลิต 
5. ส านักส่งเสริมฯ ควรมีการพัฒนางานในรูปแบบการจัด Event  โดยบริการในราคาที่ย่อมเยา  

 
บุคคลภายนอก 
1. ได้รับข่าวสารของส านักส่งเสริมฯ จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์จากงานเกษตรแฟร์ 
2. ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการต่างๆ ของส านักส่งเสริมฯ ที่มีการจัดโครงการต่างๆ 
3. ได้รับการบริการที่น่าประทับใจจากบุคลากรของส านักส่งเสริมฯ 
4. ค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา มีราคาเหมาะสม ย่อมเยา 
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ภาคผนวกที่ 3  
ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

คณะผู้ประเมินฯ พบผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

คณะผู้ประเมินฯ  สัมภาษณ์เลขานุการส านักฯ/หัวหน้าฝุาย  
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

คณะผู้ประเมินฯ เยี่ยมชมหน่วยงาน 
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คณะผู้ประเมินฯ รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร 
และบุคลากรรับทราบ 
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ภาคผนวก 

 ข้อมูลพื้นฐานประกอบการประเมิน 
 

ข้อมูลพื้นฐาน หน่วย ผลการด าเนินงาน  
ปี 2556 

ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ 

องค์ประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
1 กระบวนการพัฒนาแผน ข้อ 8  8 

องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก 
2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าเฉลี่ย 4.18 4.18 
3 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ข้อ 5  5 
4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก 
ข้อ 5 5 

5 พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ข้อ 5 5  
องค์ประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 

6 ภาวะผู้น าของคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน และผู้บริหารทุก
ระดับของหน่วยงาน 

ข้อ 7  7 

7 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ ข้อ 5  5 
8 ระบบบริหารความเสี่ยง ข้อ 6  6 
9 ระบบการพัฒนาบุคลากร ข้อ 7  7 
10 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาชีพที่

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
คน 73  73 

11 จ านวนบุคลากรทั้งหมด คน 87 87 
12 จ านวนบุคลากรประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) คน 87 87 
13 จ านวนบุคลากรประจ าที่ลาศึกษาต่อ คน 0 0 

องค์ประกอบที่ 4  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
14 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ ข้อ 7 7  

องค์ประกอบที่ 5  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
15 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อ 8  7 

องค์ประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนินงาน  
16 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ด าเนินงาน 
ข้อ 5  5 
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 ค าสั่งแต่งตั้งต่างๆ 
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ประกาศส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
เรื่อง    แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม  ระดับฝ่าย 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๖ 
……………………………….………… 

 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ส านัก สถาบัน ด าเนินการจัดท าระบบประกันคุณภาพในการ
ด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานเพื่อให้ตอบสนองและสนับสนุนต่อภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น 

 

 เพ่ือให้การตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักส่งเสริมและฝึ กอบรม ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖              
ตามผลการด าเนินงาน  ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๗ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม   
ระดับฝุาย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภาย ใน ตามหลักสูตร
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .) ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๓  หลักสูตรที่ ๑ ด าเนินการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ระดับฝุาย ดังนี้ 
 ๑. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ฝุายส่งเสริมและเผยแพร่ 
  วันอังคาร ที่  ๒๒  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

   ๑.๑ อาจารย์กิตติ   สิมศิริวงษ์   ประธานกรรมการ 
   ๑.๒ นางร าไพ  ภูวราห์    กรรมการ 
   ๑.๓ นางวิภา  นกแก้ว    กรรมการ 
   ๑.๔  นางสาววิชุตา  บุญเกตุ   กรรมการ  
   ๑.๕ นางสาวเบญจวรรณ  รักชุม   เลขานุการ 
   ๑.๖ นายวสันต์  ชุณห์วิจิตรา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๒. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ฝุายโรงพิมพ์ 
  วันพฤหัสบดี ที่  ๒๔  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   

   ๒.๑ อาจารย์กิตติ   สิมศิริวงษ์   ประธานกรรมการ 
   ๒.๒ รองศาสตราจารย์สุวิสา  พัฒนเกียรติ กรรมการ 
   ๒.๓ นางร าไพ  ภูวราห์    กรรมการ 
   ๒.๔ นางวิภา  นกแก้ว    กรรมการ  
   ๒.๕ นางสาวนิตยา  ปั้นพันธุ์   เลขานุการ 
   ๒.๖ นางทัศวรรณ์  ทองอรุณ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๒.๗ นายทวีศักดิ์  นามเดช   ผู้ช่วยเลชานุการ 
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 ๓. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ฝุายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม 
  วันศุกร์ ที่  ๒๕  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   
 

   ๓.๑ อาจารย์กิตติ   สิมศิริวงษ์   ประธานกรรมการ 
   ๓.๒ รองศาสตราจารย์สุวิสา  พัฒนเกียรติ กรรมการ 
   ๓.๓ นางวิภา  นกแก้ว    กรรมการ  
   ๓.๔ นางสาววิชุตา  บุญเกตุ   กรรมการ 
   ๓.๕ นางทัศวรรณ์  ทองอรุณ   เลขานุการ 
   ๓.๖ นายศุภณัฏฐ์  ยุกตะนันท์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๔. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ฝุายพัฒนาสื่อการส่งเสริม 
  วันจันทร์ ที่  ๒๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   
   ๔.๑ อาจารย์กิตติ   สิมศิริวงษ์   ประธานกรรมการ 
   ๔.๒ รองศาสตราจารย์สุวิสา  พัฒนเกียรติ กรรมการ 
   ๔.๓  นางสาวยุพวัลย์  ทองใบอ่อน  กรรมการ 
   ๔.๔  นางวิภา  นกแก้ว    กรรมการ  
   ๔.๕  นางสาวจุไรรัตน์  อินทรโอสถ  เลขานุการ 
   ๔.๖ นางสาวบุณฑริกา  ไตรโกมุท  ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๔.๗ นางกิติมา  โพธิ์สุข    ผู้ช่วยเลชานุการ 
 

 ๕. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ส านักงานเลขานุการ 
  วันพุธ ที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗   
   ๕.๑  รองศาสตราจารย์สุวิสา  พัฒนเกียรติ ประธานกรรมการ 
   ๕.๒  นางสาวยุพิน  ภวพงศ์สุภัทร  กรรมการ 
   ๕.๓  นางร าไพ  ภูวราห์    กรรมการ 
   ๕.๔  นางสาววิชุตา  บุญเกตุ   กรรมการ  
   ๕.๕ นางสาวบุณฑริกา  ไตรโกมุท  เลขานุการ 
   ๕.๖ นางเนตรดาว  ด ารักษ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๕.๗ นางสาวศศิธร  ใจอารีย์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ๖. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ฝุายฝึกอบรม 
  วันศุกร์ ที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗   
   ๖.๑ อาจารย์กิตติ   สิมศิริวงษ์   ประธานกรรมการ 
   ๖.๒ นางร าไพ  ภูวราห์    กรรมการ 
   ๖.๓  นางวิภา  นกแก้ว    กรรมการ 
   ๖.๔  นางสาววิชุตา  บุญเกตุ   กรรมการ  
   ๖.๕ นางกิติมา  โพธิ์สุข    เลขานุการ 
    ๖.๖ นางสาวเบญจวรรณ  รักชุม   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าที่ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาคู่มือ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน ส าหรับส านัก สถาบัน ปีการศึกษา 
๒๕๕๔-๒๕๕๖ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการตรวจประเมินคุณภาพภายในฝุายต่าง ๆ 
 ๒. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ระดับฝุาย ให้เสร็จส้ินตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้แ ละเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                     
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับส านัก ที่ระบุไว้ในคู่มือการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นกรอบ
การประกันคุณภาพภายในหน่วยงาน 
 ๓. สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพฯ และแจ้งให้ฝุายที่ ได้รับการตรวจประเมินทราบเมื่อเสร็จสิ้น
การตรวจประเมิน 
 ๔. จัดส่งรายงานผลการตรวจประเมินตามรูปแบบที่ก าหนด โดยระบุจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ฝุายที่ได้รับการประเมิน ภายใน ๑ สัปดาห์ หลังจากได้รับการประเมินแล้ว 
และเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนกว่าจะท าการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม แล้วเสร็จ 
 
       ประกาศ  ณ วันที่  ๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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ค าสั่งส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ท่ี   ๑๖๕ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะท างานจัดการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
………………… 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ให้ส านัก สถาบัน  ด าเนินการจัดท าระบบประกันคุณภาพในการ
ด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงาน เพื่อให้ตอบสนองและสนับสนุนต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย -
เกษตรศาสตร์  นั้น 

 

 ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ได้มอบให้ฝุายต่าง ๆ จัดท าการประกันคุณภาพในส่วนของความ     
รับผิดชอบของฝุายต่าง ๆ แล้ว และเพื่อให้การจัดการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมและ ฝึกอบรม  ประจ าปี -
การศึกษา ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)  ในภาพรวมด าเนินไปตามวัตถุประสงค์  จึงขอ
แต่งตั้งผู้แทนจากฝุายต่าง ๆ ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม เป็นคณะท างานจัดการประกันคุณภาพของ        
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

  

 นายกิตติ                   สิมศิริวงษ์ ที่ปรึกษา 
๑. นางร าไพ                   ภูราห์ ประธานคณะท างาน 
๒. นางสาวยุพวัลย์           ทองใบอ่อน คณะท างาน 
๓. นางสาวบังอร  ด าแพร คณะท างาน 

๔. นางชไมพร  เอกทัศนาวรรณ คณะท างาน 

๕. นางวิภา  นกแก้ว คณะท างาน 

๖. นางเนตรดาว  ด ารักษ์ คณะท างาน 

๗. นายศุภณัฏฐ์  ยุกตะนันท์ คณะท างาน 

๘. นายวสันต์  ชุนห์วิจิตรา คณะท างาน 

๙. นางสาวบุณฑริกา  ไตรโกมุท คณะท างาน  

๑๐. นายวิษณุ  สันสน คณะท างาน  

๑๑. นางสาวพุทธิกาญจน์  ค าสวัสดิ ์ คณะท างาน  

๑๒. นางทัศวรรณ์  ทองอรุณ คณะท างาน 

๑๓. นายทวีศักดิ์  นามเดช คณะท างาน 

๑๔. นางสาวโสภาวรรณ  ตันหยง คณะท างานและเลขานุการ 
๑๕. นางสาววิชุตา  บุญเกต ุ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. นางสาวเบญจวรรณ  รักชุม คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. นางสาวนิตยา  ปั้นพันธุ์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้คณะท างานชุดนี้มีหน้าที่ดังนี ้
 

 ๑ .  ประสานงาน กับคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม และ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฝุายต่าง ๆ ในการจัดการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่  
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรมก าหนด 

 ๒.  จัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 ๓. จัดท าและจัดเอกสารระบบประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพของ

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 ๔. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
๕.  จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (สปค.๐๑) 
๖.  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.๐๒)  

 
 สั่ง  ณ  วันที่  ๒๕  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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ค าสั่งส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ท่ี ๑๕๔ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพส านักงานเลขานุการ 
………………… 

 เพื่อให้การด าเนินงานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับฝุาย ของส านักงานเลขานุการ ดังนี้ 
 

 หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ที่ปรึกษา 
 นางสาวบังอร ด าแพร ที่ปรึกษา 
๑. นางวิภา นกแก้ว ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางเนตรดาว ด ารักษ์ รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นางอัญชัญ มหาคงคา อนุกรรมการ 
๔. นายชัชวัสส์ แก้วขาว อนุกรรมการ 
๕. นางธนภรณ์ ธรรมโอรส อนุกรรมการ 
๖. นางสาวภัคนิจ งามเกษม อนุกรรมการ 
๗. นางสาวพุทธิกาญจน์ ค าสวัสดิ์ อนุกรรมการ 
๘. นางสาวสุปราณี ปัญญา อนุกรรมการ 
๙. นายทศวรรษ วิทยาเดชขจร อนุกรรมการ 
๑๐. นางบุญตา เหมือนสนธิ์ อนุกรรมการ 
๑๑. นายเด่น พาขุนทด อนุกรรมการ 
๑๒. นางสาวสุพรรษา รื่นกระวี อนุกรรมการ 
๑๓. นางสาวสุรัตน์ดา ศรีนุช อนุกรรมการ 

๑๔. นายณัฐวรรธน์ ช้างเย็นฉ่ า อนุกรรมการ 

๑๕. นางสาวฐิตภัสร์ ทวีสินอัครสกุล อนุกรรมการ 

๑๖. นายวิษณุ สันสน อนุกรรมการ 

๑๗. นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นางสาวศศิธร ใจอารีย์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาวนิตยา ปั้นพันธุ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. นางสาววัชรินทร์ ปัญจเทพ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556                                                                            138 

 

 

ให้คณะท างานชุดน้ีมีหน้าที่ดังนี้ 
 

 ๑.  ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ  และคณะท างานจัดการประกันคุณภาพ         
ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
ก าหนด 
 ๒.  วางแผนการประกันคุณภาพของส านักงานเลขานุการ 
 ๓.  ด าเนินการและควบคุมการปฏบิัติงานตามดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
 ๔.  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในฝุายในเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 

๕.  จัดท ารายงานการประเมินตนเองของส านักงานเลขานุการ 
๖.  จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงของส านักงานเลขานุการ (สปค.๐๑) 
๗.  จัดท าและจัดเอกสารระบบประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
๘. รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.๐๒) ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 
 

 
     สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
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ค าสั่งส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

ท่ี ๑๕๕ / ๒๕๕๖ 

เรื่อง    แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพฝ่ายฝึกอบรม 
………………… 

 เพื่อให้การด าเนินงานของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับฝุาย ของฝุายฝึกอบรม ดังนี้ 
 

 นางสุวิสา พัฒนเกียรติ ที่ปรึกษา 
๑. นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางสาวจุฑามาศ  รักชุม รองประธานอนุกรรมการ 
๓. นายประเวศ ธีระสุนทร อนุกรรมการ 
๔. นายปรีชา หวังพิทักษ์ อนุกรรมการ 
๕. นางสาวประกายเพชร ซ่อนกลิ่น อนุกรรมการ 
๖. Miss Resalyn Corpuz อนุกรรมการ 
๗. นายวรวีร์ รายา อนุกรรมการ 
๘. นายธนาชัย ศรีผดุง อนุกรรมการ 
๙. นางสาววิมลวรรณ ไสยมรรคา อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวณิชาภา ย้อนโคกสูง อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวสุธีรา พฤกษศิริกุล อนุกรรมการ 
๑๒. นายอัศวิน โชติพนัง อนุกรรมการ 
๑๓. นางสาวเบญจวรรณ รักชุม อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวสิริเพ็ญ หลั่งแรงกิจ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ให้คณะท างานชุดน้ีมีหน้าที่ดังนี้ 
 

 ๑.  ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการประกันคุณภาพ  และคณะท างานจัดการประกันคุณภาพ         
ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
ก าหนด 
 ๒.  วางแผนการประกันคุณภาพของฝุายฝึกอบรม 
 ๓.  ด าเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานตามดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
 ๔.  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่บุคลากรในฝุายในเรื่องเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 
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๕.  จัดท ารายงานการประเมินตนเองของฝุายฝึกอบรม 
๖.  จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงฝุายฝึกอบรม (สปค.๐๑) 
๗.  จัดท าและจัดเอกสารระบบประกันคุณภาพเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ 
๘. รายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนพัฒนาปรับปรุง (สปค.๐๒) ต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ    

ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
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 ข้อมูลการจัดอันดับ (ไม่มีข้อมูล) 

 ข้อมูลนักวิจัยของส านักที่เดินทางไปวิจัย ณ สถาบันนานาชาติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน (Visiting 
International Faculty Staff - Outbound) (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

No. List or researchers to research 

(รายชื่อนักวิจัยที่ไปวิจัย) 
E-mail 

(อีเมล)์ 
Institution 

internationally 

(ชื่อสถาบันนานาชาติ) 

Country 

(ประเทศ) 
Disciplines 

(สาขาวิชา) 
Period 

(ระยะเวลา) 

1       
2       
3       
4       
5       

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ ส านัก .......... 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 (ระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

Project name  
(ชื่อโครงการ) 

Organization 
(ชื่อหน่วยงาน) 

Country 

(ประเทศ) 
Period 

(ระยะเวลา) 
Budget 

(งบประมาณ) (บาท) 
Agreement of Cooperation University of 

Leicester (England) 
 June 10, 2012  

     
     
     

 ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/ส านักองค์กรระหว่างประเทศ  
ส านัก .................................... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Project name  
(ชื่อโครงการ) 

Organization  
(ชื่อหน่วยงาน) 

Country 

(ประเทศ) 
Period 

(ระยะเวลา) 
Budget (งบประมาณ) 

(บาท) 
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 แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพส านักส่งเสริม
และฝึกอบรม (ชุดที่ 1) 

ตุลาคม 2556  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

2. แต่งตั้งคณะท างานจัดการประกันคุณภาพของ 
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (ชุดที่ 2) 

ตุลาคม 2556  คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 ผู้แทนของฝุายที่เป็นผู้รอบรู ้ลักษณะงานของฝุายเป็น
อย่างดี 

3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของฝุาย
ต่างๆ (ชุดที่ 3)    

ตุลาคม 2556  ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
 หัวหน้าฝุาย 

4. จัดท าแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม    

ธันวาคม 2556 
 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม (ชุดที่ 1)   

5. การปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพฯ ของส านัก- 
ส่งเสริมและฝึกอบรม และประกาศใช้คู่มือ 

     (ปีการศึกษา 2556 ใช้คู่มือของส านักงานประกันคุณภาพ) 

ธันวาคม 2556   คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม (ชุดที่ 1) 
      

6. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
    มหาวิทยาลัยฯ ระดับส านัก ของส านักส่งเสริมและ 
    ฝึกอบรม (ชุดที่ 4) 
     -  กรรมการอย่างน้อย ๓ คน 
     -  เป็นผู้ประเมินจากภายนอกที่ผ่านการอบรม 
        หลักสูตรของ สกอ. 
     -  ประธานฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหรือภายใน 
        มหาวิทยาลัยฯท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ 
        ประเมินของ สกอ. 

3-7 มีนาคม 
2557 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 
 คณะท างานจัดการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 
 

7. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
    ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ระดับฝุาย (ชุดที่ 5) 
     -  กรรมการอย่างน้อย 3 คน 
     -  เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยฯ ท่ีผ่าน

การ  
        ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือ 
        มหาวิทยาลัยฯ จัดฝึกอบรมให ้
     -  ประธานฯ เป็นผู้ประเมินจากภายใน

มหาวิทยาลัยฯ  
        ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.  
        และไม่เป็นบุคลากรในฝุายท่ีรับการประเมิน 
 
 

3-7 มีนาคม 
2557 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 
 

8. ด าเนินการตามระบบกลไกการประกันคุณภาพของ
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ตามที่ระบุไว้ในคู่มือประกัน
คุณภาพ  (PDCA) และการติดตามผลการพัฒนา
ปรับปรุง  ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาปรับปรุงระดับ
ส านัก และระดับฝุาย   

ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและให้

เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด ทั้งใน

ระดับฝุาย /ส านัก 

 ทุกฝุาย (ตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพระดับส านัก)    
 คณะท างานจัดการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม (ติดตามผล สปค.01 ทุก 3 เดือน)    

     (1 มิถุนายน  
 2556 –  
 31 พฤษภาคม    
     2557) 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ปีการศึกษา 2556                                                                            147 

 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

9. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับฝุาย/
เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านัก
ส่งเสริมและฝึกอบรม ครั้งที่ 11 
    - ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556 
      (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 
    - ผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณ ใน

รอบ ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม  2555 – 30  
กันยายน 2556)       

    - จ านวนบุคลากร จ าแนกตามโครงสร้างบัญชี
เงินเดือน และอัตราท่ีมีการจ้างต่อเนื่องตลอด 
ปีงบประมาณ       

    - ค่าจ้างชั่วคราว นับจ านวนตามอัตราท่ีมีการจ้าง
ต่อเนื่อง ตลอดปีงบประมาณ 

มีนาคม 2557 
 

 คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพของ 
       ทุกฝุาย (ชุดที่ 3) จัดท า 
     - รายงานการประเมินตนเองของฝุายฯ 
     - แบบเก็บข้อมูลดิบ 
     - แบบรายงานข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) 
     - แบบประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation  
Template) 
    - แหล่งตรวจสอบตามที่มีการแจ้งข้อมูลเพื่อการประเมิน 
 

10. ตรวจประเมินคุณภาพฯ ภายในส านักส่งเสริมและ  
ฝึกอบรม (Self Audit) ครั้งที่ 12 ระดับฝุาย และแจ้ง
ผลการประเมินคุณภาพ เพื่อเป็นข้อมูลปูอนกลับทุกฝุาย
และผู้ที่เกี่ยวข้อง    

22 เมษายน -  
2 พฤษภาคม 

2557 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
     ของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (ชุดที่ 4) 

11. ส่งสรุปรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม จ านวน 3 ชุด      

16 พฤษภาคม 
2557 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
     ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

12. จัดท าแผนพัฒนาและปรับปรุงระดับฝุาย 
(ภายใน 2 สัปดาห์ หลังรับผลการตรวจประเมิน) 

16 พฤษภาคม 
2557 

 หัวหน้าฝุาย 

13. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ 
      ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
      - ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2556  

   (1 มิถุนายน 2556 - 31 พฤษภาคม 2557) 
      - ผลการด าเนินงานด้านการเงินและ 
        งบประมาณในรอบปีงบประมาณ 2556 
        (1 ตุลาคม 2555 - 30  กันยายน 2556) 
      - จ านวนบุคลากร จ าแนกตามโครงสร้างบัญชี 
เงินเดือน 
      - ค่าจ้างชั่วคราว นับจ านวนตามอัตราท่ีมีการจ้าง 
        ต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ 

21 พฤษภาคม -   
20 มิถุนายน 

2557 

 คณะท างานจัดการประกันคุณภาพของ 
     ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (ชุดที่ 2) จัดท า 
     - รายงานการประเมินตนเองของส านัก 
        ส่งเสริมและฝึกอบรม 
    -  แบบเก็บข้อมูลดิบ   
    -  แบบรายงานข้อมูลพื้นฐาน  
       (Common data set) 
    -  แบบประเมินผลการด าเนินงาน (Evaluation  

Template) 
    -  แหล่งตรวจสอบตามที่มีการแจ้งข้อมูลเพื่อการประเมิน 

14. รวบรวม/จัดเอกสารแหล่งตรวจสอบตาม
องค์ประกอบ ต่างๆ เพื่อรอรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยฯ ระดับส านัก       

1– 30  มิถุนายน 
2557 

 คณะท างานจัดการประกันคุณภาพของ 
     ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (ชุดที่ ๒) 

15. ส่งคู่มือประกันคุณภาพ และรายงานการประเมิน
ตนเอง ในระดับส านักของส านักส่งเสริมและฝึกอบรมให ้
คณะกรรมการประเมินฯ ก่อนวันรับการตรวจ     
ประเมิน  คุณภาพประจ าปีการศึกษา 2556 อย่างน้อย 
1 สัปดาห์      

4 กรกฎาคม 
2557 

 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพของ 
     ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม (ชุดที๑่) 

16. ผู้บริหารรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการประเมิน ฯ     

กรกฎาคม  
2557* 

 ผู้บริหารส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 

17. รับการตรวจประเมินคุณภาพฯ ภายในระดับ
มหาวิทยาลัย (Internal Audit) และรับทราบผลการ
ตรวจประเมินอย่างไม่เป็นทางการ 

15-16 กรกฎาคม 
2557* 

 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม ทุกระดับ 
 ผู้บริหารและบุคลากร ของส านักส่งเสริมและ ฝึกอบรม 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

18. รายงานผลการประเมินฯ ให้ส านักฯ รับทราบ
ภายใน 1 เดือน หลังการตรวจประเมินฯ 

สิงหาคม 2557*  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

19. พิจารณาผลการประเมินตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ     

สิงหาคม 2557*  คณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ของส านักส่งเสริมและ  
ฝึกอบรม 

 คณะท างานจัดการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม  

20. ส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (SAR ฉบับ
ปรับปรุงและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของส านักฯ) ให้ส านักประกันคุณภาพ (ภายใน 2 
สัปดาห์) 

สิงหาคม 2557*  คณะท างานจัดการประกันคุณภาพของส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม (ชุดที่ 2) 

21. จัดท า “แผนพัฒนาและปรับปรุงส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม” (สปค.01) 

ส่งมหาวิทยาลัยฯ 
ภายในวันที่  
30 ตุลาคม 

2557* 

 คณะกรรมการบริหาร ฯ/คณะท างานจัดการประกัน
คุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม      

 หัวหน้าฝุาย 

22. ติดตามผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาปรับปรุง  
(สปค.02) 

รายไตรมาส  คณะกรรมการประกันคุณภาพส านักส่งเสริมและ
ฝึกอบรม 

 หัวหน้าฝุาย 
23. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุง มิถุนายน 2556-

พฤษภาคม 2557 
 คณะกรรมการบริหาร ฯ/คณะท างานจัดการประกัน
คุณภาพของส านักส่งเสริมและฝึกอบรม 
      

* เปลี่ยนแปลงตามค าสั่งและประกาศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 


